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Policjantki, Policjanci, 
Pracownicy Policji!

Żegnając się ze służbą, chciałbym podzięko-
wać za wspólny czas oraz współpracę, dzięki któ-
rej służba kryminalna w ciągu ostatnich 3 lat od-
nosiła znaczące sukcesy. 

Jestem dumny, że miałem zaszczyt pracować
z ludźmi zaangażowanymi, którym leży na sercu
dobro i bezpieczeństwo naszego kraju. Podzię-
kowania składam również kierownictwu Minis-
terstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
z panem ministrem Joachimem Brudzińskim na
czele, mojemu bezpośredniemu przełożonemu
gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi oraz jego
obecnym i byłym zastępcom, z którymi miałem
zaszczyt pełnić służbę, a także komendantom
wojewódzkim Policji i szefom Centralnego Biura
Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych
Policji oraz Centralnego Laboratorium Krymi-
nalistycznego Policji. Bez Państwa wsparcia,
udzielonego mi kredytu zaufania oraz ogromnych
pokładów życzliwości nie miałbym szansy na rea-
lizację tego, co wspólnie dokonaliśmy.

Oceniając stan przestępczości w latach
2016–2018, w których miałem zaszczyt kierować
pionem kryminalnym Policji, jestem przede
wszystkim dumny z tego, że z roku na rok syste-
matycznie ograniczana była przestępczość, co nie-
wątpliwie ma bezpośredni wpływ na wysoki wskaź-
nik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
obrazuje skalę skuteczności naszej formacji i bu-
duje zaufanie do niej. 

Obserwowany jest również wzrost wykrywal-
ności przestępstw, co jest wynikiem efektywnych
działań Policji poprzedzonych analizami zagro-
żeń. Ustalanie i zatrzymanie sprawców prze-
stępstw pozwala pociągnąć ich do odpowiedzial-
ności karnej, a szczególnie w ostatnich latach
skutecznie pozbawić ich korzyści majątkowych
pochodzących z dokonanych przestępstw. Ten-
dencje spadkowe dotyczą wielu rodzajów czynów
(szczególnie z 7 kategorii najbardziej uciążli-
wych), przy czym największe ograniczenia na-
stąpiły w: kradzieżach cudzej rzeczy, rozbojach,
wymuszeniach i kradzieżach rozbójniczych, kra-
dzieżach z włamaniem do pojazdów. To olbrzy-
mia praca i wysiłek przede wszystkim funkcjo-
nariuszy posterunków, komisariatów, komend
miejskich, rejonowych i wojewódzkich Policji.  

Szanowni Państwo, chylę głowę przed Waszym
zaangażowaniem, skutecznością oraz profesjo-
nalizmem. Jestem dumny, że mogłem służyć 
z ludźmi takimi jak Wy.

Dzięki działaniom policjantów CBŚP w 2018
roku na czarny rynek nie trafiło ponad 11 ton
narkotyków, zlikwidowano 22 laboratoria narko-
tyków syntetycznych i 40 plantacji konopi 
indyjskich, na których zabezpieczono ponad 
14 tysięcy krzewów. 

W ciągu ostatnich trzech lat znacząco wzrosła
też wartość mienia zabezpieczonego od spraw-
ców przestępstw, do kwoty blisko dwóch miliar-

dów złotych. Marka Centralnego Biura Śledczego
Policji dzięki jego kompetentnym funkcjonariu-
szom jest szeroko rozpoznawana poza granicami
naszego kraju.

Od 2016 roku wprowadziliśmy lub zmodyfi-
kowaliśmy wiele aktów prawnych, dostosowując
prawo policyjne do zmieniających się przepisów
oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Między innymi 3 stycznia 2019 roku podpisane
zostało zarządzenie nr PF-1 w sprawie metod 
i form wykonywania przez Policję czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych, będące najważniejszym
aktem prawnym regulującym pracę operacyjno-
-rozpoznawczą w Policji. Udało się również za-
inicjować prace nad zmianami w rozporządzeniu 
w sprawie tworzenia i gospodarowania fundu-
szem operacyjnym Policji oraz w zarządzeniu 
w sprawie metodyki wykonywania przez Policję
zadań w zakresie udzielania ochrony i pomocy
pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom
zagrożonym zamachami na życie lub zdrowie.

Już w grudniu 2016 r. utworzyliśmy w struk-
turze komendy głównej nowe Biuro do Walki 
z Cyberprzestępczością, a w ubiegłym roku do-
daliśmy do niego komórki dochodzeniowo-śled-
cze. Jest to nasza odpowiedź na zmieniający się
charakter przestępczości, która przeniosła się 
w dużej mierze do przestrzeni wirtualnej. Z pew-
nością przed Policją stoi na tym polu ogrom wy-
siłków w przyszłości. 

Z nowoczesnych technologii korzysta też Biuro
Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP. Dzięki
gromadzeniu i analizie danych w systemach KSIP
i SIO funkcjonariusze tego biura znacząco przy-
czynili się do minimalizacji wystąpienia zagrożeń
w ramach prowadzonych zabezpieczeń, w tym
dużych imprez o zasięgu międzynarodowym. Uru-
chomiliśmy w ubiegłym roku Sekcję Całodobowej
Obsługi Punktu Kontaktowego PNR, zajmującą
się pozyskaniem informacji dotyczących prze-
mieszczania się członków grup przestępczych,
jak również typowania szlaków przemytu środków
odurzających oraz zatrzymywania osób ukrywają-
cych się przed organami ścigania. Dostęp do in-
formacji oraz ich analiza to obecnie ważny ele-
ment pozwalający na ukierunkowanie działań
Policji w zakresie zwalczania przestępczości. 

Wspominając o kontaktach zagranicznych, nie
mogę pominąć funkcjonariuszy i pracowników
Biura Międzynarodowej Współpracy Policji –
dziękuję Państwu za profesjonalizm, dzięki któ-
remu jako formacja mamy doskonałe kontakty 
z policjami innych państw. Zaszczytem jest dla
mnie fakt, że od 2016 r. byłem osobistym przed-
stawicielem premiera podczas posiedzeń strate-
gicznych Grupy Zadaniowej Państw Regionu Mo-
rza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości
Zorganizowanej.

Przygotowywana jest koncepcja utworzenia Re-
zerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji,
która może wziąć udział w działaniach realizo-
wanych przez misję Unii Europejskiej w zakresie
praworządności (EULEX Kosowo) oraz koncepcja

utworzenia Polskiego Kontyngentu Policyjnego
w ramach Misji ONZ w Sudanie Południowym
(UNMISS). Obecnie trwają prace legislacyjne
związane z przygotowaniem uczestników.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Po-
licji rozwĳało systematycznie swoją działalność
naukową i współpracę międzynarodową, co
wpływa na dalszy istotny rozwój polskiej krymi-
nalistyki. Przed nami w tym obszarze jeszcze wiele
działań, chociażby wprowadzenie metodyki DVI.

Służba kryminalna na równi z innymi pionami
zaangażowana była też w działania związane 
z zabezpieczeniem najważniejszych przedsięw-
zięć ostatnich lat, takich jak szczyt NATO, Świa-
towe Dni Młodzieży oraz Szczyt Klimatyczny
COP24. Podziękowania kieruję jeszcze raz do
wszystkich policjantów w Polsce – to dzięki Wa-
szym działaniom i poświęceniu zminimalizowane
zostały zagrożenia prawidłowego przebiegu tych
wydarzeń.

Ponad 26 lat służby w pionie kryminalnym
dało mi możliwość poznania na swojej drodze
niezwykłych ludzi – policjantek, policjantów, pra-
cowników Policji, którzy tworzą w najodleglej-
szych zakątkach kraju naszą formację. To dzięki
Wam cieszy się ona tak wielkim zaufaniem spo-
łecznym. Jestem zaszczycony, że mogłem wraz 
z Wami stanowić jej część. 

Podziękowania składam również moim Kole-
żankom i Kolegom oraz byłym przełożonym, 
z którymi oraz pośród których zdobywałem za-
wodowe doświadczenie na poszczególnych eta-
pach służby.  

Przyszedł czas na nowy rozdział w moim życiu,
zawsze jednak będę się czuł jednym z Was. Życzę
Wam powodzenia, wielu   sukcesów w walce 
z przestępczością oraz spokojnej i bezpiecznej
służby. 

Z wyrazami szacunku 

nadinsp. dr Andrzej SZYMCZYK
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Koleżanki i Koledzy Policjanci,
Pracownice i Pracownicy Policji!

Trzy lata temu stanąłem na czele służby
prewencyjnej, zostając zastępcą komendanta
głównego Policji. Był to dla mnie czas bardzo
intensywnej pracy, w której miałem szansę
wykorzystać całe dotychczasowe doświad-
czenie zdobyte na wcześniejszych stanowis-
kach. Przyszedł już czas na zdjęcie munduru,
choć naturalnie nie zrywam kontaktu z Po-
licją, w której spędziłem prawie 27 lat. 

Miałem szczęście i zaszczyt współpracować
z doskonałymi profesjonalistami, dzięki któ-
rym zapewniliśmy bezpieczeństwo milionom
Polaków. Na czas mojej służby w komendzie
głównej przypadły zabezpieczenia wielkich
imprez, w tym międzynarodowych, za które
byłem odpowiedzialny. Nic jednak nie zdzia-
łałbym sam, dlatego chcę w tym miejscu po-
dziękować wszystkim, których praca, zaan-
gażowanie i  umiejętności pomogły nam
odnieść wspólny sukces. Za daną mi szansę
na współkierowanie największą formacją
mundurową w  Polsce dziękuję ministrom
nadzorującym resort spraw wewnętrznych
i  administracji. Szczególne podziękowania
należą się mojemu przełożonemu, komen-
dantowi głównemu gen. insp. dr. Jarosławowi
Szymczykowi, a także jego zastępcom nad-
insp. dr. Andrzejowi Szymczykowi i Pani nad-
insp. Helenie Michalak oraz nadzorowanym
przez nich pionom, a  także wszystkim ko-
mendantom wojewódzkim Policji.

Z  pewnością jednak największe słowa
wdzięczności kieruję do funkcjonariuszy
i pracowników podległego mi pionu, pracu-
jących i pełniących służbę w Biurze Operacji
Antyterrorystycznych, Biurze Prewencji, Biu-
rze Ruchu Drogowego i  Głównym Sztabie
Policji. 

W zarządzanym przeze mnie pionie pre-
wencji zaszły w ostatnich latach duże zmiany.
Przede wszystkim zmieniliśmy warunki
służby dzielnicowych, wprowadzając zarówno
nowe zarządzenie, jak i tworząc stanowiska
starszego dzielnicowego, które otrzymało
już ponad 1700 funkcjonariuszy. W efekcie
uatrakcyjniliśmy to stanowisko i  zatrzyma-
liśmy doświadczonych policjantów dzielni-
cowych w  ich rejonach działania. Zainicjo-
wany przez MSWiA i wprowadzany przez nas
od 2016 roku program Dzielnicowy bliżej nas,
którego głównym celem jest otwarcie na pro-
blemy społeczności lokalnej, uspołecznienie
działań Policji oraz zbudowanie zaufania mię-
dzy Policją a obywatelami, możemy już dziś
uważać za nasz wspólny sukces. 

Kolejnym elementem było odtwarzanie
zlikwidowanych i tworzenie nowych Poste-
runków Policji – niedawno otwarto setny po-
sterunek, co symbolicznie nawiązuje do stu-

lecia powołania Policji Państwowej. Współ-
pracę ze społeczeństwem zaktywizowała 
niewątpliwie Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, na której odnotowano niedawno
milionowe wskazanie zagrożenia przez oby-
wateli chcących wspólnie z  Policją dbać
o  bezpieczeństwo w  swojej okolicy. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczynili się do
jej rozwoju.

Na przestrzeni ostatnich lat również stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego uległ zde-
cydowanej poprawie, zwłaszcza że każdego
roku wzrasta liczba pojazdów poruszających
się po polskich drogach. W 2017 r. odnoto-
wano najniższą w  dotychczasowej historii
liczbę osób zabitych w  wypadkach drogo-
wych, tj. 2831 osób, chociaż w dalszym ciągu
jest wiele do zrobienia. Wzrost liczby patroli
na drogach, ich widoczność, prewencyjne od-
działywanie oraz koncentracja działań w ob-
szarach o największym zagrożeniu sprawiają,
że polska Policja jest bliżej ludzi oraz daje
poczucie partnerstwa ze społeczeństwem. 

Uważam, że kolejnym wielkim sukcesem
było opracowanie Planu działań Policji na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w latach 2017–2020, który stanowi swego ro-
dzaju strategię działań policji ruchu drogo-
wego, przedstawiającą z jednej strony obszary
zagrożeń, a z drugiej działania Policji mające
na celu ograniczenie, a w dłuższej perspek-
tywie eliminację tych zagrożeń. Już teraz
dzięki Planowi usystematyzowaliśmy i zgro-
madziliśmy w jednym miejscu zadania reali-
zowane przez policjantów ruchu drogowego.
Za wszystko dziękuję moim podwładnym –
jesteśmy na dobrej drodze do kompleksowej
poprawy sytuacji i  dorównania pod tym
względem innym krajom europejskim.

Wspomniałem o  zabezpieczeniu wielu
międzynarodowych imprez. Brali w  nich
udział policjanci wszystkich służb, z  całej
Polski. Ale organizacja działań sztabowych
i nadzór leżał po stronie Głównego Sztabu
Policji KGP, natomiast perfekcyjne wykona-
nie zadań leżało w dużej mierze po stronie
dowódców i policjantów oddziałów prewencji
Policji i SPPP. Dziękuję wszystkim, którzy
pracowali ze mną podczas Światowych Dni
Młodzieży i wizyty Ojca Świętego, szczytu
NATO, wizyty w  naszym kraju brytyjskiej
pary książęcej, 41.  Sesji Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO, Szczytu Kli-
matycznego COP24 i  Narodowego Święta
Niepodległości 11  listopada 2018 roku,
w  setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Spędziliśmy razem setki go-
dzin, nadzorując sytuację w całym kraju i rea-
gując na bieżąco na pojawiające się zagroże-
nia. O  szczegółach działań nie będę tutaj
mówić, gdyż wiele z nich jest, i pozostanie,
niejawnych, podobnie jak udział funkcjona-
riuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych

KGP, którzy brali udział we wszystkich za-
bezpieczeniach. Za ich służbę również gorąco
dziękuję, choć z  wiadomych względów jej
nie opiszę. Wspomnę jedynie, że dla policyj-
nych antyterrorystów najważniejszą zmianą
było uchwalenie w  listopadzie ub.r. tzw.
ustawy kontrterrorystycznej, na mocy której
wyodrębniono ze służby prewencji podod-
działy antyterrorystyczne Policji i utworzono
służbę kontrterrorystyczną, która składa się
z  Centralnego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji BOA oraz samodzielnych
pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.
Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze
o profesjonalizmie policyjnych lotników z Za-
rządu Lotnictwa Policji, bez których niemoż-
liwa byłaby realizacja bardzo wielu zadań za-
równo przez terenowe jednostki Policji, jak
i wspomniane już BOA.

Moje odejście na zaopatrzenie emery-
talne nie oznacza, że zostawiam za sobą
całe dotychczasowe życie. Zaczyna się dla
mnie nowy rozdział, lecz zawsze będę Wam
służyć radą i pomocą, jeżeli tylko będziecie
jej potrzebować. 

nadinsp. Jan LACH
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26 lutego br. w sali konferencyjnej
KGP przy ul. Domaniewskiej
w Warszawie odbyły się
jednocześnie dwie uroczystości:
pożegnanie przechodzących w stan
spoczynku zastępców komendanta
głównego Policji oraz powołanie
nowych.

Na uroczystości obecni byli m.in.
minister spraw wewnętrznych
i administracji Joachim Brudziń-

ski, minister obrony narodowej Mariusz
Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jaro-
sław Zieliński, sekretarze stanu w MON To-
masz Zdzikot i Marek Łapiński, komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk, kapelan prawosławny Policji ks. An-
drzej Bołbot, naczelny kapelan i ewangelicki
biskup wojskowy ks. biskup płk Mirosław
Wola, I zastępca prokuratora generalnego
i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski,
poseł na Sejm RP i przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu ds. Policji Grzegorz Pie-
chowiak, szef Krajowej Administracji Skar-
bowej i  Służby Celnej Marian Banaś, szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest
Bejda, szef Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego Maciej Materka, komendant główny
Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz
Połuch, ówczesny komendant Służby
Ochrony Państwa gen. bryg. SOP Tomasz
Miłkowski, komendant główny Straży Gra-
nicznej gen. bryg.  SG Tomasz Praga, I  za-
stępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego gen.  broni Michał Sikora oraz
inspektor nadzoru wewnętrznego Andrzej
Sprycha, a także przedstawiciele kadry kie-
rowniczej Komendy Głównej Policji, komen-
danci wojewódzcy Policji oraz komendanci
szkół Policji.

POŻEGNANIE
Zgodnie z ceremoniałem pożegnanie rozpo-
częło się od złożenia meldunku ministrowi
SWiA i wniesienia sztandaru Komendy Głów-

nej Policji. Jako pierwszy głos zabrał minister
Joachim Brudziński, który podziękował od-
chodzącym w  stan spoczynku zastępcom
szefa Policji, nadinspektorom Andrzejowi
Szymczykowi i  Janowi Lachowi, za ich po-
święcenie. 

– Panowie Generałowie, za te lata poświę-
cone polskiej Policji, a tak naprawdę poświę-
cone naszym współrodakom, obywatelom,
w pas Wam się kłaniam, z całego serca dziękuję
za Waszą służbę i  pracę. Było dla mnie za-
szczytem móc pełnić funkcję Ministra SWiA,
mając świadomość, że tacy policjanci stoją na
czele tych jakże ważnych pionów, pionu kry-
minalnego i pionu prewencji. Przypomniał też
ich zasługi podczas operacji zabezpieczania
Światowych Dni Młodzieży czy szczytu
NATO. W podobnym tonie wypowiedzieli się
również były minister SWiA, a  obecnie szef
MON, Mariusz Błaszczak oraz wiceminister
SWiA Jarosław Zieliński, którzy wspominali
także swoje pierwsze spotkania z ustępującymi
komendantami i  najbardziej warte zapamię-
tania chwile ze współpracy z nimi.

– To były trzy lata wytężonej pracy. Pamię-
tam, jak w połowie lutego 2016 roku zorga-
nizowaliśmy z inspektorem Andrzejem Szym-
czykiem pierwszą konferencję, na której

chcieliśmy podziękować „łowcom cieni” za
zatrzymanie zabójcy na Malcie – wspominał
minister Błaszczak. – To była zasługa poli-
cjantów, ale też nadzorującego pion krymi-
nalny komendanta Andrzeja Szymczyka. By-
łem wówczas dumny, że jestem ministrem
spraw wewnętrznych i administracji i że funk-
cjonariusze polskiej Policji są tak skuteczni. 

Z kolei Jarosław Zieliński odniósł się do
okresu wdrażania zmian w Policji przed
trzema laty i koniecznością zabezpieczenia
Światowych Dni Młodzieży. Wtedy to za-
częła się jego współpraca z ustępującymi
obecnie komendantami, szczególnie nadinsp.
Janem Lachem. – Za to, że wszystko prze-

Zmiany
w KGP

Podziękowania za służbę od gen. insp. Jarosława Szymczyka

Minister SWiA Joachim Brudziński …i wiceminister SWiA Jarosław Zieliński

Podziękowania za służbę od byłego szefa
resortu SWiA Mariusza Błaszczaka
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prowadzono profesjonalnie, zarówno podczas
ŚDM, jak i kolejnych dużych zabezpieczeń,
szczególnie dziękuję temu, kto bezpośrednio
nadzorował te operacje – nadinsp. Janowi
Lachowi.

Również biskup polowy Wojska Polskiego
gen. bryg. dr Józef Guzdek podziękował 
odchodzącym komendantom za wspaniałą
współpracę i służbę ojczyźnie. Przekazał im
też medal pamiątkowy, wybity z  okazji 
100-lecia Ordynariatu Polowego. 

Następnie głos zabrał komendant główny
Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który

podkreślił, że z całą pewnością te trzy lata
niezliczonego, wspólnie spędzonego czasu
to był bardzo ważny czas dla polskiej Policji
i ponad wszelką wątpliwość służba obu ge-
nerałów w sposób szczególny zapisała się na
kartach historii. Podziękował swoim zastęp-
com za świetną robotę, podkreślając, że jest
dumny, iż miał zaszczyt współpracować z ta-
kimi ludźmi. Życzył im, aby zdołali zrekom-
pensować swoim najbliższym nieobecność
i zaangażowanie, z  jakim oddawali się poli-
cyjnej służbie przez blisko 30 lat.

Ustępujący I zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk
pożegnał się z przełożonymi i podwładnymi,
dziękując im za wspólną pracę.

– Szanowni Państwo, nie żałuję ani jednego
dnia i  jestem wdzięczny losowi za każdy
dzień z tych 26 lat służby. Początkowo była
dla mnie wielką przygodą, z czasem przeob-
rażała się w olbrzymią odpowiedzialność za
siebie, ale również za ludzi, którymi miałem
zaszczyt dowodzić. 

Z kolei nadzorujący dotychczas pion pre-
wencji nadinsp. Jan Lach powiedział m.in.,
że na co dzień w Policji mamy do czynienia
z  trudnymi decyzjami, jednak jedną z  naj-
trudniejszych  jest decyzja o odejściu w stan
spoczynku. 

– Było dla mnie wielkim zaszczytem i ho-
norem służenie na stanowisku zastępcy ko-
mendanta głównego Policji. Jestem zaszczy-
cony, że na swojej drodze służbowej
spotkałem tak wspaniałych ludzi. Za
wszystko Wam, Szanowni Państwo, dziękuję.

POWITANIE
Po wystąpieniach ustępujących komendan-
tów przyszedł czas na odczytanie decyzji Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji
o powołaniu z dniem 27 lutego br.: 

• nadinsp. Dariusza Augustyniaka, do-
tychczasowego zastępcy komendanta

Głównego Policji, na stanowisko I za-
stępcy komendanta głównego Policji;

• nadinsp. Kamila Brachę, dotychcza-
sowego komendanta Centralnego Biura
Śledczego Policji, na stanowisko zastępcy
komendanta głównego Policji ds. krymi-
nalnych;

• mł. insp. Tomasza Szymańskiego,
dotychczasowego I zastępcę komen-
danta stołecznego Policji, na stanowisko
zastępcy komendanta głównego Policji
ds. prewencji. 

Jako pierwszy głos zabrał nowy I zastępca
komendanta głównego Policji nadinsp. Da-
riusz Augustyniak, który powiedział, że o sile
polskiej Policji stanowią zarówno policjanci
i pracownicy, ale też jej kierownictwo – ludzie
obdarzeni niezwykłą osobowością i charyzmą.
Zwracając się do ustępujących komendantów
powiedział: – Jest mi niezwykle miło w tym
momencie podziękować moim wspaniałym
Kolegom za to, że miałem honor i przyjemność
pełnienia razem z nimi służby. – Na zakoń-
czenie zwrócił się też do szefa Policji: – Panie
Komendancie Główny Policji zobowiązuję się,
że postaram się dotrzymać Panu kroku.

Z kolei nowo powołany zastępca komen-
danta głównego Policji ds. kryminalnych nad-
insp. Kamil Bracha podziękował za to wielkie
wyróżnienie, a zarazem dodał, że to ogromny
obowiązek. 

– Poprzeczka jest naprawdę wysoko usta-
wiona i postaram się jej ani na chwilę nie ob-
niżyć – zobowiązał się nowy zastępca KGP.
W  podobnym tonie wypowiedział się też
mł.  insp.  Tomasz Szymański, podkreślając,
że powołanie na to stanowisko jest dla niego
zaszczytem i dużym wyzwaniem. 

– Obiecuję, że postaram się sprostać temu
zadaniu i nie zawieść powierzonego mi za-
ufania. 

PM/mw/ar
zdj. Jacek Herok

Kwiaty dla byłego już zastępcy szefa Policji
nadinsp. Jana Lacha

Biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek
wręcza ustępującym generałom pamiątkowy
medal

Akty mianowania na stanowiska wręczył nowym zastępcom
komendanta głównego minister Joachim Brudziński

Gratulacje mianowanym składali zarówno obecni, jak i byli szefowie
resortu
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NADINSP. DARIUSZ AUGUSTYNIAK 
Do KGP został uroczyście wprowadzony 
16 listopada 2018 r., kiedy mianowano go
zastępcą komendanta głównego Policji od-
powiedzialnym za logistykę. Od 27 lutego br.
objął stanowisko I zastępcy i nadal nadzoruje
pion logistyczny. 

Nadinsp. Dariusz Augustyniak ma 48 lat.
W Policji służy od 1991 r. Zaczynał w KP I
w  Rudzie Śląskiej. Skończył WSPol.
w Szczytnie. Jest także absolwentem Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Gorzowie
Wielkopolskim. Kolejne etapy służby to: Wy-
dział Prewencji KRP w Rudzie Śląskiej, Wy-
dział Prewencji KPP w Mikołowie, Wydział
Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach i Wy-
dział Sztabu Policji KWP w Katowicach, któ-
rym kierował. W 2010 r. został mianowany
na stanowisko komendanta miejskiego Policji
w  Katowicach, w  2013  r. objął takie samo
stanowisko w Piekarach Śląskich, a w 2015 r.
w Gliwicach. Od czerwca 2016 r. do listopada
2018 r. był komendantem wojewódzkim Po-
licji w Kielcach. Szlify generalskie otrzymał
podczas ubiegłorocznych Centralnych Ob-
chodów Święta Policji. 

Nadinsp. Dariusz Augustyniak odznaczony
jest: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową

i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Brązo-
wym Medalem za Zasługi dla Obronności
Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długolet-
nią Służbę. 

NADINSP. KAMIL BRACHA 
Na zastępcę komendanta głównego Policji
odpowiedzialnego za pion kryminalny prze-
szedł ze stanowiska komendanta Central-
nego Biura Śledczego Policji. Szablę gene-
ralską odebrał, podobnie jak nadinsp. Dariusz
Augustyniak, na pl.  Piłsudskiego podczas
ubiegłorocznych obchodów Święta Policji. 

Nadinsp. Kamil Bracha ma 45 lat. Służbę
w Policji zaczął w 1994 r. Ukończył WSPol.
w  Szczytnie i  Uniwersytet Szczeciński na
kierunku socjologia. Jest prawnukiem funk-
cjonariusza Policji Państwowej, który został
zamordowany przez NKWD w  Kalininie
(obecnie Twer) i wrzucony do dołów śmierci
w Miednoje. 

Pierwszy jego przydział w Policji to OPP
w Szczecinie. Potem służył w Wydziale Za-
bezpieczenia Miasta KWP  w  Szczecinie,
a  następnie w  Wydziale Kryminalnym
KP Szczecin-Pogodno. 

W 2000 r. trafił do CBŚ KGP, służył w Wy-
dziale XXI zs. w Szczecinie. Przez następne

osiemnaście lat zajmował się zwalczaniem
przestępczości zorganizowanej. Był m.in.: na-
czelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorgani-
zowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu
CBŚ w  Katowicach, naczelnikiem Zarządu
w Katowicach Centralnego Biura Śledczego
Policji. W styczniu 2016 r. powierzono mu sta-
nowisko zastępcy, a  wkrótce komendanta
CBŚP. W tym czasie był dowódcą podoperacji
„Terror”, będącej częścią operacji policyjnej
„Przymierze”, w  ramach której zapewniono
bezpieczeństwo podczas szczytu NATO
i Światowych Dni Młodzieży w Polsce. 

Nadinsp. Kamil Bracha odznaczony został
Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Złotą
Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym
Medalem za Długoletnią Służbę. 

MŁ. INSP. TOMASZ SZYMAŃSKI 
Ma 45 lat. Do Komendy Głównej Policji przy-
szedł z  KSP, z  którą związany jest od po-
czątku swojej służby w Policji, czyli od 1994 r.
Jest absolwentem WSPol. w  Szczytnie
i  Szkoły Wyższej im.  Pawła Włodkowica
w Płocku na kierunku pedagogika. Tematykę
tę pogłębił na studiach podyplomowych na
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny
Chodkowskiej w Warszawie w zakresie pe-
dagogiki kryminologicznej. 

Służbę w Policji rozpoczął w śródmiejskiej
KRP, później służył w Wydziale Patrolowo-
-Interwencyjnym KSP, a  następnie w  Sto-
łecznym Stanowisku Kierowania KSP, gdzie
w latach 2008–2016 był zastępcą naczelnika,
a  potem naczelnikiem. Stąd awansował na
stanowisko I  zastępcy komendanta sto-
łecznego Policji odpowiedzialnego za pre-
wencję. Od 27 lutego br. jest zastępcą ko-
mendanta głównego Policji nadzorującym
pion prewencji. 

Mł. insp. Tomasz Szymański odznaczony
jest Brązowym Medalem za Długoletnią
Służbę i  Srebrną Odznaką Zasłużony Poli-
cjant. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Jacek Herok

Nowi zastępcy 
komendanta głównego
Po pożegnaniu z mundurem dwóch zastępców komendanta głównego
Policji – nadinsp. dr. Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Jana Lacha powołano
na zastępców gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka dwóch oficerów.
Stanowiska te objęli: nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański.
Nadinsp. Dariusz Augustyniak został natomiast pierwszym zastępcą
komendanta głównego.  
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Dubeninki niewątpliwie przejdą do historii polskiej Policji
– ostatniego dnia lutego 2019 roku otwarto tutaj,
w obecności premiera rządu RP, setny Posterunek Policji.
Akcja odtwarzania tych niewielkich, lecz ważnych
z punktu widzenia lokalnych społeczności jednostek,
trwa od trzech lat.

W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, szef
MSWiA Joachim Brudziński, senator Małgorzata Kopiczko,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Joanna

Kopcińska, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek
Suski, posłowie: Wojciech Kossakowski, Jerzy Antoni Gosiewski, wo-
jewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, licznie zgromadzeni samorządowcy,
przedstawiciele innych służb oraz gospodarz uroczystości insp. Tomasz
Klimek, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie.

– Dubeninki to gmina, która została pozbawiona posterunku Policji,
jak wiele innych. Na stulecie odzyskania niepodległości możemy od-
tworzyć tutaj setny posterunek w kraju. Te działania zapewniają bez-
pieczeństwo dla całego polskiego społeczeństwa – mówił premier
Mateusz Morawiecki. 

Posterunek Policji w Dubeninkach, gminie graniczącej z Obwodem
Kaliningradzkim, został zlikwidowany w 2000 roku. Potrzebę jego od-
tworzenia zgłosili sami mieszkańcy podczas konsultacji społecznych
prowadzonych w ramach wdrażania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Wniosek mieszkańców poparł samorząd. 

– Dziękuję panu wójtowi gminy Dubeninki za przekazanie polskiej
Policji terenu, na którym został wybudowany ten posterunek. Dziękuję
również tym, którzy o niego się upominali. Pokazaliście swoją sku-
teczność – zaznaczył minister Joachim Brudziński.

Posterunek mieści się w nowoczesnym i funkcjonalnym budynku 
o powierzchni blisko 200 metrów kwadratowych. Inwestycja, sfinan-
sowana z tzw. programu modernizacji służb mundurowych, kosztowała
1,9 mln zł. W jednostce ma pracować 5 policjantów, którzy będą
pełnić służbę w systemie dwuzmianowym. Funkcjonariusze zadbają
o bezpieczeństwo mieszkańców z 21 sołectw oraz 41 miejscowości. 

– Po 19 latach ponownie możliwy będzie bezpośredni kontakt
mieszkańców z policjantami oraz szybka reakcja mundurowych na
wszelkiego rodzaju zagrożenia i przypadki łamania prawa. Dzisiejsze
spotkanie to efekt działań wielu ludzi. To wyjątkowy dzień dla miesz-
kańców regionu i szczególne wyróżnienie dla warmińsko-mazurskiej
policji – mówił podczas uroczystości insp. Tomasz Klimek, komendant
wojewódzki Policji w Olsztynie.

– Dzisiaj Polska jest bezpieczna, mieszkańcy Dubeninek także
mogą czuć się bezpieczni – podkreślił minister Brudziński. W swoim
przemówieniu podziękował także komendantowi głównemu Policji
gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za zaangażowanie i pracę na rzecz
zapewnienia polskim obywatelom poczucia bezpieczeństwa, a poli-

cjantom za profesjonalizm i poświęcenie. – Dzięki wam Polacy mogą
powiedzieć: „Jesteśmy bezpieczni” – dodał. 

Funkcjonariuszom dziękował też premier Morawiecki: – Dzięku-
jemy policjantom za ich bliskość. Kontynuujemy program odbudowy
posterunków polskiej Policji. Dzisiaj mamy bardzo wyraźnie potwier-
dzone w badaniach społecznych, że mieszkańcy deklarują, że czują
się bezpieczniejsi. To ogromna zasługa polskiej Policji oraz wszystkich
formacji, które dbają o bezpieczeństwo.

Z kolei komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
– podkreślając rolę policjantów w poprawie poziomu bezpieczeństwa
– zwrócił też uwagę na to, jak ważnym elementem budowania zaufania
społeczeństwa są Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Program
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja Moja Komenda. 

oprac. AK, źródło: MSWiA, KGP

100. posterunek 
na 100-lecie polskiej policji
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28 lutego br. po raz pierwszy od 2000 r. i dopiero drugi
raz w historii prezes Rady Ministrów uczestniczył 
w promocji na pierwszy stopień oficerski w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie. W obecności premiera
Mateusza Morawieckiego promowano 
166 funkcjonariuszy, w tym 13 kobiet. 

D zień wcześniej kadra kierownicza Policji, promowani oficerowie
oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
uczestniczyli w mszy świętej w intencji społeczności akade-

mickiej WSPol. oraz absolwentów promowanych na pierwszy stopień
oficerski, która odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Szczytnie.

Uroczystość promocji poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów
pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie
(obecnie Twer). Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oddali premier
Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych
i administracji Joachimem Brudzińskim, sekretarzem stanu 
w MSWiA Jarosławem Zielińskim, sekretarz stanu w KPRM Joanną
Kopcińską, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów
Markiem Suskim, I zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp.
Dariuszem Augustyniakiem, a także wicewojewodą warmińsko-
-mazurskim Sławomirem Sadowskim i komendantem rektorem

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  insp. dr. hab. Markiem Fał-
dowskim. 

Na uroczystość promocji, którą zorganizowano w auli im. Włady-
sława Stasiaka WSPol. w Szczytnie, licznie przybyli najbliżsi miano-
wanych funkcjonariuszy, którzy  poczuli się wyróżnieni, gdy dowie-
dzieli się, że na promocji obecny będzie premier Mateusz Morawiecki.

Po złożeniu meldunku, wprowadzeniu sztandarów oraz odegraniu
hymnu, zebranych na uroczystości powitał komendant rektor WSPol.
w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski, podkreślając znaczenie
właśnie tej uroczystości, ponieważ odbywa się w 100. rocznicę uchwa-

Polska was potrzebuje

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą pamięci

Najważniejsza chwila – „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
mianuję Pana podkomisarzem Policji”
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lenia ustawy o Policji Państwowej. Patrząc na stojących przed nim
funkcjonariuszy, wyraził przekonanie, że nowo mianowani podko-
misarze Policji sprostają powierzonym im obowiązkom i nie zawiodą
pokładanego w nich zaufania. 

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na
pierwszy stopień oficerski Policji aktu promowania absolwentów do-
konali – na dwie szable – komendant główny Policji gen. insp. dr Ja-
rosław Szymczyk oraz I zastępca komendanta głównego Policji nad-
insp. Dariusz Augustyniak. 

Po mianowaniu ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę
dla nowych oficerów Policji udzielili przedstawiciele duchowieństwa.
Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił,
że to Policja jest gwarantem bezpiecznego życia i aby Polacy czuli się
coraz bezpieczniej, musi być sprawna i nowoczesna, a służy temu
m.in. realizowany obecnie program modernizacji służb mundurowych.

– Jestem pewien, że dzisiaj wypromowani oficerowie będą stano-
wili nową kadrę polskiej Policji i będą również kierowali się patrio-
tyzmem, który jest fundamentem zachowania wszystkich służb –
powiedział premier, a zwracając się wprost do nowo promowanych,
dodał: – Drodzy oficerowi Policji polskiej. Bądźcie czujni, odważni,
sprawiedliwi. Polska was potrzebuje. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński
w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie tego roku, w którym
przypada jubileusz powołania polskiej policji, a zwracając się do ze-
branych, dodał: 

– Wybraliście wyjątkowo trudny, wymagający poświęceń zawód,
ale jest to służba wyjątkowo piękna, bo za waszym poświeceniem
idzie ogromna wdzięczność wszystkich Polaków. Wysokie poczucie
bezpieczeństwa to zasługa każdego z obecnych tu pań i panów poli-
cjantów. Przed wami bardzo trudne zadanie, bo dziś, gdy gwiazdki
oficerskie pojawiły się na waszych pagonach, również wy musicie
być wzorem dla tych, którzy zostaną powierzeni waszej oficerskiej
opiece. Polacy, rodacy są wam wdzięczni, za wasz trud i wasze po-
święcenie.

Z kolei sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński zapewnił
funkcjonariuszy, że tworzą taką Policję, jakiej oczekuje społeczeń-
stwo. Taką, która jest blisko ludzi i dla ludzi, groźna dla przestępców,
a przyjazna dla uczciwych obywateli. Wiceminister przywołał także
słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Honor służby jest jak sztandar,
z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.

– Dedykuję państwu nowym oficerom to zdanie, bo jest bardzo
znaczące. Mam przekonanie, że w waszej służbie będziecie kierować

się honorem, godnością i postawą najwyższego zaangażowania 
w służbę naszej ojczyźnie – powiedział Jarosław Zieliński.

Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, zwra-
cając się do oficerów, pogratulował im awansu oraz podziękował za
podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

– Jako absolwent tej uczelni mam świadomość, ile was to koszto-
wało. Na pewno zapamiętacie ten dzień także ze względu na nie-
zwykłych gości, którzy do nas przybyli, z panem premierem i panem
ministrem MSWiA na czele, a także nadzorującym Policję sekreta-
rzem stanu w MSWiA. To również wielki szacunek i docenienie wa-
szego trudu – powiedział szef Policji i dodał: – Wierzę w to, że ten
potencjał, który tutaj zdobyliście w trakcie nauki w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie, bardzo wam pomoże w kierowaniu tą coraz bar-
dziej profesjonalną formacją.

Komendant główny Policji zwrócił się także do rodzin i najbliższych
osób promowanych tego dnia funkcjonariuszy.

– Wspierajcie ich dalej, dzisiaj macie powody do dumy z waszych
najbliższych, ale wierzę, że tych powodów do dumy nie będzie wam
brakowało w każdym następnym dniu ich służby – zakończył swoje
wystąpienie szef Policji.

W imieniu promowanych głos zabrała podkom. Justyna Andrze-
jewska. Podziękowała władzom uczelni oraz kadrze naukowo-dy-
daktycznej Wyższej Szkoły Policji za trud i zaangażowanie, jakie
włożyli w edukację nowo mianowanych oficerów. 

–  Dzisiaj na naszych pagonach pojawiły się upragnione gwiazdki.
Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która będzie
na nas spoczywać. Jestem pewna, że służąc w różnych regionach
kraju, będziemy najlepszymi ambasadorami naszej formacji i korpusu
oficerskiego –  zapewniła podkom. Justyna Andrzejewska.  

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju,
która kształci oficerów polskiej Policji. Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki złożył wpis w Księdze Pamiątkowej uczelni.
Oprócz wcześniej wymienionych gości w uroczystości uczestniczyli
także przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-
-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa z biskupem pomoc-
niczym archidiecezji warmińskiej ks. bp. dr. Januszem Ostrowskim
na czele, rektorzy komendanci szkół wyższych służb mundurowych
MSWiA oraz MON, a także komendant BSWP, komendanci woje-
wódzcy i komendant stołeczny Policji, komendanci szkół Policji,
przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw
wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, a także
przedstawiciele instytucji współpracujących z WSPol. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

– Musicie być wzorem dla tych, którzy zostaną powierzeni waszej
oficerskiej opiece – przypomniał promowanym minister Joachim
Brudziński

Wśród nowych podkomisarzy było 13 funkcjonariuszek
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Rok 2018 był dla Centralnego Biura
Śledczego Policji pod wieloma
względami wyjątkowy. Wyniki
we wszystkich obszarach objętych
zainteresowaniem CBŚP
są najlepsze od lat. 

E fektem działań funkcjonariuszy CBŚP
było m.in.: wyeliminowanie 187 grup
przestępczych, zatrzymanie 1763 osób po-

dejrzanych, które usłyszały zarzut udziału w zor-
ganizowanej grupie przestępczej, zabezpieczenie
u przestępców mienia o wartości ponad 853 mi-
lionów złotych (prawie o 25 procent więcej niż
w roku poprzednim) czy odebranie im 11 ton
(pięciokrotnie więcej niż w roku 2017) różnego
rodzaju środków odurzających i substancji psy-
choaktywnych. 

To tylko niektóre dające się ująć w statystykę
ubiegłoroczne sukcesy Centralnego Biura Śled-
czego Policji.

SUKCES TO DZIEŁO ZBIOROWE
Przez ostatnie trzy lata Centralnym Biurem Śled-
czym Policji kierował nadinsp. Kamil Bracha,
obecnie zastępca komendanta głównego Policji
nadzorujący pion kryminalny. 

– Tak dobre wyniki pracy CBŚP są niewątpliwie
konsekwencją planu przyjętego trzy lata temu.
W kierownictwie CBŚP podjęliśmy wówczas de-
cyzję, że wracamy do korzeni i biuro będzie zaj-
mowało się tylko najpoważniejszymi sprawami
dotyczącymi przestępczości zorganizowanej.
W efekcie nasi policjanci zostali odciążeni od
drobnych spraw, a ukierunkowani na duże śledz-
twa i  rozbĳanie dużych, zorganizowanych grup
przestępczych – mówi nadinsp. Kamil Bracha. 

Komendant podkreśla, że żaden sukces CBŚP
nie jest efektem jednej udanej, skutecznej akcji.
Sprawy prowadzone przez CBŚP są wielowąt-
kowe, skomplikowane i  wymagają czasu. Roz-
pracowanie zorganizowanej grupy przestępczej
trwa miesiącami, czasem nawet latami. Trzeba
ustalić jej członków, rozpoznać, jakie pełnią role,
jakie mają powiązania, jakie majątki, jakie me-
tody działania itp. Sprawę prowadzi zwykle stała,
kilkuosobowa grupa funkcjonariuszy operacyj-
nych i tzw. procesowców, którzy na różnych eta-
pach współpracują z wieloma innymi policjan-
tami, zajmującymi się np. analizą kryminalną,
odzyskiwaniem mienia, poszukiwaniami.
W wielu przypadkach korzystają też z pomocy
ekspertów spoza Policji, np. biegłych księgowych
czy analityków bankowych.

Funkcjonariuszom CBŚP pomagają policjanci
innych służb z  komend wojewódzkich i  miej-
skich, a w wielu sprawach także partnerzy z za-
granicy. W efekcie przy jednej sprawie w ciągu
kilku czy kilkunastu miesięcy pracuje rotacyjnie
kilkadziesiąt, a bywa, że nawet i kilkaset osób.

– Bez współpracy z nimi wszystkimi, a także
bez korzystania z kontaktów międzynarodowych
nie moglibyśmy mówić o tonach przejętych nar-
kotyków czy o  milionach zabezpieczonego
w ubiegłym roku mienia należącego do podej-
rzanych – mówi nadinsp. Bracha. 

Przykładem znakomitej współpracy może być
sprawa dotycząca wyłudzenia podatku VAT
w obrocie paliwami, w której zarzuty postawiono
25 podejrzanym. Zgromadzony materiał umożli-
wił dotarcie do środków finansowych, które mieli
na kontach bankowych w rajach podatkowych,
m.in. w Szwajcarii czy Księstwie Lichtenstein.
Do tej pory zabezpieczono w tej sprawie ponad
235 mln zł.

DOBRY MATERIAŁ DOWODOWY
Najbardziej dotkliwą karą dla przestępców jest
utrata majątku. Policjanci dobrze to wiedzą, dla-
tego w  ujawnianie, a  potem w  zabezpieczanie
przestępczego mienia wkładają wiele wysiłku
i zaangażowania. Efekty są z roku na rok lepsze.
Niewątpliwie pomagają w tym przepisy, w tym
o  konfiskacie rozszerzonej, oraz bardzo dobra
współpraca z prokuraturą. 

– Naszym głównym partnerem jest pion PZ
Prokuratury Krajowej oraz prokuratury regionalne
i okręgowe. Uważam, że osiągnęliśmy bardzo wy-
soki poziom współpracy z prokuratorami. Mamy
wspólny cel, jakim jest nie tylko wyeliminowanie
grup przestępczych, przejęcie jak największej
liczby narkotyków czy broni, ale także pozba-
wienie przestępców ich majątków. Wspólnie sku-
tecznie zwalczamy przestępczość zorganizowaną,
a statystyki tak naprawdę piszą się same – mówi
nadinsp. Kamil Bracha.

Rekordowa w  ubiegłym roku liczba ponad
3800 osób podejrzanych, którym postawiono za-
rzuty dotyczące udziału lub kierowania zorgani-
zowaną grupą przestępczą, świadczy o wysokiej
jakości zgromadzonego materiału dowodowego.
Przyjęcie zasady, że CBŚP skupia się na sprawach,
które są w  jego właściwości rzeczowej, spowo-
dowało, że daną sprawą może zajmować się wię-
cej policjantów, a to przynosi nie tylko dobry ma-
teriał dowodowy, ale również skraca czas
prowadzonego śledztwa. 

TONY TOWARU
Narkotyki od dawna są jednym z głównych źródeł
dochodu grup przestępczych. Ostatnio coraz czę-

ściej polskie i międzynarodowe grupy przemycają
je m.in. z Ameryki Południowej do Europy, w tym
głównie na Wyspy Brytyjskie, do krajów skandy-
nawskich, ale także do Polski. 

Policjanci CBŚP nieustająco depczą im po pię-
tach, przeprowadzając wiele skutecznych akcji.
Ilość narkotyków i prekursorów odebrana prze-
stępcom w ubiegłym roku liczy się już nie w ki-
logramach, lecz w  tonach, a  w  realizację kilku
największych przedsięwzięć tego typu zaanga-
żowanych było setki funkcjonariuszy z różnych
państw. W jednej z takich spraw na terenie Polski
zabezpieczono ponad 3 tony haszyszu i 0,5 tony
pre-prekursora APAA, a  w  Holandii przejęto
3,6 tony haszyszu i 2,5 tony pre-prekursora APAA.
Do sprawy zatrzymano 8 osób. Funkcjonariusze
CBŚP współpracowali z agentami DEA i pakis-
tańskimi organami ścigania. W innej sprawie na
terenie Polski, Holandii i Belgii policje tych kra-
jów przeprowadziły w tym samym czasie akcję,
w wyniku której rozbita została międzynarodowa
grupa przestępcza, zlikwidowane 5 laboratoriów
narkotyków syntetycznych i  plantację konopi
oraz ujawniono miejsca składowania wielu ton
odczynników chemicznych służących do produk-
cji narkotyków syntetycznych.

W sumie w 2018 r. policjanci CBŚP wyelimi-
nowali z rynku 11 ton różnego rodzaju narkoty-
ków, zlikwidowali 22 laboratoria narkotyków syn-
tetycznych i 40 profesjonalnych plantacji konopi
indyjskich. Zlikwidowali też 19 fabryk papiero-
sów (w 2017 r. – 12) oraz 22 (w 2017 r. – 20)
miejsca, gdzie produkowano krajankę tytoniu. 

Grupy przestępcze coraz częściej szukają zysku
w produkcji oraz przemycie broni palnej i mate-
riałów wybuchowych. Nielegalne materiały piro-
techniczne i wybuchowe są wytwarzane w Polsce
albo sprowadzane z krajów azjatyckich, a końco-
wymi odbiorcami są obywatele państw UE. Ten
proceder został przerwany pod koniec minionego
roku dzięki wspólnym międzynarodowym dzia-
łaniom prowadzonym w kilku państwach. W jed-
nej z takich akcji ujawniono i zabezpieczono po-
nad 80 ton materiałów wybuchowych oraz
zatrzymano ponad 80 osób. W ubiegłym roku ode-
brano też przestępcom 391 sztuk broni palnej.

Coraz lepsza jest wykrywalność – 52  proc.
(w 2017 – 39 proc.) fałszywych zgłoszeń o pod-
łożeniu ładunków wybuchowych. Zaznaczyć na-
leży również olbrzymi spadek liczby obiektów
ewakuowanych w takich sytuacjach. W wyniku
wydanej przez CBŚP trafnej oceny wiarygodności
informacji, bez ewakuacji pozostały 192 obiekty
na 286 zagrożonych. Jest to efekt szkoleń z za-
kresu zasad postępowania w przypadku informa-
cji o urządzeniu wybuchowym w obiekcie uży-
teczności publicznej, jakie Wydział do Zwalczania

CBŚP, czyli statystyki piszą się same
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Aktów Terroru CBŚP prowadzi dla podmiotów
zewnętrznych. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Transgraniczny charakter przestępczości zorga-
nizowanej narzuca konieczność prowadzenia 
ścisłej współpracy między służbami, instytucjami
i ich zagranicznymi odpowiednikami w ramach
Unii Europejskiej oraz agencji międzynarodo-
wych. W 2018 roku policjanci CBŚP przygotowali
i przeprowadzili w Polsce 100 spotkań roboczych
z funkcjonariuszami innych państw oraz uczest-
niczyli w 143 spotkaniach operacyjnych i robo-
czych poza granicami kraju, w tym w 65 spotka-
niach w siedzibie Europolu. Większość działań
podejmowanych ze służbami zagranicznymi
CBŚP prowadziło przy wsparciu tej agencji. 

Rosnąca liczba spraw prowadzonych z  zagra-
nicznymi partnerami spowodowała, że niezbędne
stało się utworzenie stanowiska oficera łączniko-
wego CBŚP w polskim biurze łącznikowym przy
Europolu. Efekty kilkunastu miesięcy pracy tego
oficera oraz ogromne zainteresowanie współpracą
spowodowały, że kierownictwo CBŚP wystąpiło
do komendanta głównego Policji o zgodę na dele-
gowanie kolejnego funkcjonariusza CBŚP do pol-
skiego biura przy Europolu. Na co dzień CBŚP
utrzymuje również stały kontakt z oficerami łącz-
nikowymi innych państw akredytowanymi przy
ambasadach w Polsce oraz z siecią polskich ofice-
rów łącznikowych za granicą. 

W minionym roku, tak jak i w latach poprzed-
nich funkcjonariusze CBŚP najczęściej współ-
pracowali z  państwami graniczącymi z  Polską,
czyli z  Niemcami, Czechami, Słowacją czy
Ukrainą, ale też kontynuowali współdziałanie ze
służbami z Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii
czy krajami skandynawskimi. 

– Warto podkreślić, że naszymi stałymi part-
nerami w walce ze zorganizowaną przestępczością
międzynarodową są agenci FBI i DEA. Współ-
praca z nimi nie ogranicza się tylko do rozpraco-
wywania grup, ale też do podejmowania działań
w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, czego
przykładem może być uratowanie Polki porwanej
w RPA. Z naszymi zagranicznymi partnerami nie
tylko wymieniamy się informacjami, analizujemy
sytuację, ale także korzystamy ze wspólnych do-
świadczeń i wzajemnie się szkolimy. Często to
właśnie my jesteśmy proszeni o przeprowadzenie
szkoleń, zaprezentowanie swoich umiejętności
czy wypracowanej taktyki działań – mówi
insp. Adam Cieślak zastępca komendanta CBŚP. 

NOWE OBSZARY PRZESTĘPCZEJ
AKTYWNOŚCI
Nowością na polskim rynku przestępczym jest
pojawienie się substancji syntetycznych, tzw.
opioidów (fentanyle), które nawet w minimalnej
ilości stanowią ogromne zagrożenie dla życia. 

Coraz to nowe mechanizmy pojawiają się
w przestępczości o charakterze ekonomicznym.

– Rośnie aktywność międzynarodowych grup
przestępczych w  obszarze rynku finansowego,
zwłaszcza kapitałowo-inwestycyjnego. Są to
głównie oszustwa na rynku forex oraz oszustwa
za pomocą innych, prowadzonych bez zezwolenia
KNF, platform inwestycyjnych. Pranie pieniędzy
również odbywa się nowymi sposobami, z wy-
korzystaniem walut wirtualnych oraz nowych
technologii finansowych usług elektronicznych
(FinTech – FinTec), jak np. REVOLUT. Wzrasta
też liczba prowadzonych śledztw dotyczących
defraudacji środków z budżetu UE i nie maleje
liczba spraw dotyczących wyłudzania podatku
VAT – mówi insp. Cieślak.

CBŚP – SŁUŻBA DLA
NAJLEPSZYCH 
Kierownictwo CBŚP podkreśla, że tu przyjmo-
wani są najlepsi i najbardziej doświadczeni poli-
cjanci. Służba jest trudniejsza niż gdzie indziej,
ale też grupy zaszeregowania nieco wyższe, ła-
twiejszy rozwój zawodowy czy możliwość ukoń-
czenia WSPol. w Szczytnie i zostania oficerem.
Liczba wakatów w CBŚP jest znacznie mniejsza
niż w całej Policji, wynosi zaledwie 4 proc.

– Stale walczymy o podniesienie parametrów
finansowych, dysponujemy także dodatkiem spe-
cjalnym. Mamy świadomość, że aspekt finansowy
daleki jest od oczekiwań. Dysponujemy fundu-
szem premiowym, ale także staramy się skorzys-
tać z  funduszu komendanta głównego Policji.
W  2018 roku w  CBŚP przyznaliśmy niemal
5,5 tys. nagród motywacyjnych, na łączną kwotę
ponad 4,5 mln zł. Wysokość premii uzależniona
jest od skali skomplikowania prowadzonej przez
policjanta sprawy. W miarę możliwości staramy
się też systematycznie podnosić niektóre para-
metry finansowe etatów CBŚP. W minionym roku
udało się podwyższyć składniki uposażenia
862 funkcjonariuszom, czyli prawie połowie za-
trudnionych – mówi insp. Adam Cieślak. 

Ubiegłoroczne wyniki pracy Centralnego Biura
Śledczego Policji są naprawdę imponujące. Suk-
cesy cieszą, dają ludziom satysfakcję z  pracy,
mają wpływ na atmosferę w zespole. Ale zarówno
kierownictwo, jak i funkcjonariusze mają świa-
domość, że to nie znaczy, że nie można czegoś
jeszcze w  ich pracy ulepszyć i  poprawić. Naj-
większą potrzebą jest wzmocnienie etatowe, bo
więcej policjantów, to skuteczniejsze zwalczanie
przestępczości. Kierownictwu marzy się wzmoc-
nienie zespołu obserwacji, rozwinięcie zespołu
analizy kryminalnej, jeszcze większa skuteczność
odzyskiwania mienia dzięki stworzeniu dodat-
kowych zespołów i komórki do ujawniania skład-
ników majątkowych.

– Sukcesy cieszą, ale przede wszystkim mo-
bilizują – mówi współtwórca ubiegłorocznych
wyników, zastępca komendanta głównego Policji
nadinsp. Kamil Bracha. 

ELŻBIETA SITEK

Inspektor 
Paweł Półtorzycki 
nowym szefem CBŚP

1 marca br. w Warszawie odbyła się uro-
czystość powierzenia obowiązków komen-
danta Centralnego Biura Śledczego Policji
insp. Pawłowi Półtorzyckiemu. Ze sztanda-
rem jednostki pożegnał się jej dotychczasowy
szef nadinsp. Kamil Bracha, który od 27 lu-
tego jest zastępcą komendanta głównego. 

Podczas uroczystości inspektor Paweł Pół-
torzycki, któremu komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powierzył
obowiązki komendanta Centralnego Biura
Śledczego Policji, podziękował przełożo-
nemu za ten olbrzymi kredyt zaufania. Wy-
raził też uznanie dla zasług swojego poprzed-
nika w tworzeniu nowego biura i zameldował
gotowość do podjęcia kolejnych zadań.

Nowy szef Centralnego Biura Śledczego
Policji  ma 45 lat. Służbę w Policji pełni od
1 września 1994 r. Jest absolwentem Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył
też studia podyplomowe na Uniwersytecie
Wrocławskim na kierunku zarządzanie bez-
pieczeństwem.

Jest doświadczonym przełożonym. Zaczął
od stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału
do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczo-
ści Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu
CBŚ KGP, a później był jego naczelnikiem.
Następnie awansował do Olsztyna, gdzie
został naczelnikiem tamtejszego Zarządu
CBŚP, a później trafił do Warszawy, zostając
zastępcą komendanta Centralnego Biura
Śledczego Policji. 

kom. IWONA JURKIEWICZ
zdj. Rafał Marczak
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa już trzeci rok
pomaga społeczeństwu i Policji we wspólnych
działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa.
Dzięki niej każdy obywatel może poinformować Policję
o niepokojących go zdarzeniach. Ten sposób
komunikowania sprawdza się, co potwierdziły
wystąpienia podczas zorganizowanej 30 stycznia br.
w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie konferencji naukowej
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element
budowy społeczeństwa obywatelskiego”.

K onferencja zbiegła się w  czasie z  dwoma wydarzeniami.
24 stycznia br. w powiecie legionowskim w gminie Wieliszew
zostało naniesione milionowe zagrożenie – dzikie wysypisko

śmieci. Drugie wydarzenie dotyczyło modyfikacji KMZB, polegające
na dodaniu nowej kategorii zagrożeń o  nazwie „Miejsce niebez-
piecznej działalności rozrywkowej”. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Biura Prewencji KGP i UKSW.
Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem sekretarza
stanu w  MSWiA Jarosława Zielińskiego. W dyskusji uczestniczyli
zastępcy komendantów wojewódzkich i stołecznego Policji właściwi
do spraw prewencji, komendanci szkół Policji, koordynatorzy woje-
wódzcy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, kadra naukowa

i  studenci UKSW w  War-
szawie oraz uczniowie klas
mundurowych Zespołu
Szkół im. M. Konarskiego
w Warszawie.

Zgromadzonych przywi-
tał rektor UKSW w  War-
szawie ks. prof. dr hab. Sta-
nisław Dziekoński, który
opowiedział o  wielopłasz-
czyznowej współpracy
uczelni z Policją i podkre-
ślił, że choć usuwaniem za-
grożeń wskazywanych na
mapie zajmuje się nie
tylko Policja, to na niej
spoczywa główny ciężar
tego zadania.

KMZB NALEŻY STALE DOSKONALIĆ
Jako kolejny głos zabrał komendant główny Policji gen. insp. dr Ja-
rosław Szymczyk. 

– Warto rozmawiać, bo to narzędzie zostało stworzone, aby funk-
cjonariusze Policji mogli jeszcze skuteczniej komunikować się ze
społeczeństwem – rozpoczął szef Policji, który przypomniał genezę
powstania KMZB. – Zaczęło się od rozmów, blisko 12 tysięcy spotkań,
w  których uczestniczyło ponad 200  tysięcy osób tylko po to, aby

ustalić, jakie zagrożenia ich zdaniem, a nie policjantów, powinny się
na tej mapie znaleźć. Dla nich te drobne uciążliwości są bardziej
dokuczliwe niż te, które nam, policjantom, mogą się wydawać. Prob-
lemy przestępczości zorganizowanej, dużych grup handlujących nar-
kotykami – owszem, z policyjnego punktu widzenia są niezwykle
ważne. Natomiast dla wielu obywateli są znane tylko z przekazów
mediów. Im natomiast przeszkadza, że na osiedlu pojawia się grupa
wyrostków, która nocą zakłóca spokój i nie pozwala bezpiecznie wró-
cić do domu ich dzieciom, albo problem zaczepek przy pobliskim
sklepie. 

Komendant wskazał, że mimo sukcesu KMZB, w dalszym ciągu
należy podejmować działania, aby doskonalić to narzędzie. 

– Jest już milion zgłoszeń, z których ponad połowa została po-
twierdzona. Ta potwierdzalność cieszy, bo oznacza, że ludzie docenili
to narzędzie. Ale będą z niego korzystać, gdy będą wiedzieli, że to
działa. Z tego względu niezmiernie ważne jest podejście funkcjona-
riuszy do rzetelnego sprawdzania tego, co się na tej mapie pojawia.
Apeluję do wszystkich, aby z tego narzędzia korzystać, nie zepsuć
go, doskonalić je, by mapa była jeszcze bardziej doceniana przez
mieszkańców, a w konsekwencji w naszym kraju było jeszcze bez-
pieczniej – powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

KMZB jest już znana poza granicami naszego kraju. Powiedział
o tym dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, który
jako przykład podał zalecenia Unii Europejskiej dla wszystkich
państw członkowskich, by budowały rozwiązania techniczne, poz-
walające przekazywać organom ścigania informacje od obywateli do-
tyczące przypadków łamania przepisów odnoszących się do ochrony
środowiska naturalnego, pomagające w ściganiu przestępców w opar-
ciu o narzędzie funkcjonujące w Polsce – właśnie Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa.

Wykorzystaniu urzędowych danych przestrzennych w  nowo-
czesnym społeczeństwie na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa było poświęcone wystąpienie głównego geodety
kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego (czytaj s. 18). Minister
przedstawił możliwości wykorzystania dostępnych powszechnie
danych przestrzennych będących w zasobach Głównego Urzędu

Wspólnie dla wszystkich

– Obywatele zawsze mogą pomóc – uważa sekretarz stanu MSWiA
Jarosław Zieliński

Rektor UKSW w Warszawie
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
ceni współpracę z Policją
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Geodezji i Kartografii m.in. do działań na rzecz bezpieczeństwa
publicznego.

MAPA MUSI ŻYĆ
Podsumowania działań związanych z  tworzeniem KMZB dokonał
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Stwierdził, że w jego
przekonaniu najważniejszą wartością tego pomysłu jest to, że mapa
promuje więź społeczeństwa z Policją, a także dzięki niej podnosi
się poziom bezpieczeństwa obywateli. 

– Zawsze mówię, że nawet najlepsza policja, choć wie dużo, to
nigdy nie wie wszystkiego. Obywatele wiedzą coś jeszcze o zagroże-
niach, których najbardziej profesjonalna policja nie jest w stanie roz-
poznać. Obywatele zawsze mogą pomóc. To, że polska Policja ma
wysokie zaufanie społeczne, sprawia, że więcej obywateli chce się
dzielić z nią posiadanymi przez siebie informacjami. 

KMZB odnotowała nie tylko 5 mln wejść użytkowników i milio-
nowe zgłoszenie, ale, co ważne, ich potwierdzalność wynosi już
ponad 50 proc.

– To ogromny sukces. Na czym polega główny problem, jeśli chodzi
o przyszłość? Należy nieustannie promować mapę. Policja nigdy nie
może osłabnąć w tych działaniach, każde zgłoszenie musi traktować
bardzo poważnie. Sprawdzać je i eliminować zagrożenia, jeżeli one
zostały potwierdzone. Tak się dotąd dzieje. Nie można żadnego
zgłoszenia zlekceważyć. Obywatel musi wiedzieć, że wszystko co
zgłosi, zostanie zweryfikowane – powiedział Jarosław Zieliński i do-
dał: – Mapa musi żyć również w inny sposób, nie tylko, że będziemy
coraz częściej z niej korzystać, musimy także ją rozwĳać. Zmienia
się życie, zmieniają się zagrożenia i musimy doko-
nywać korekt. Kilka takich zmian już przeprowa-
dziliśmy.  

Ostatnia korekta została wprowadzona 30 stycz-
nia br. po śmierci pięciu 15-letnich dziewcząt w tzw.
escape roomie w Koszalinie. 

– Od dzisiaj jest nowa kategoria: „Miejsce nie-
bezpiecznej działalności rozrywkowej”. Jeśli unik-
niemy zagrożeń w tym obszarze, mapa dodatkowo
spełni swoją rolę. Przypominam, że Państwowa
Straż Pożarna i Policja przeprowadziły kontrole es-
cape roomów, ale tego typu działalność rejestrowana
jest pod różnymi nazwami i trzeba włożyć jeszcze
dużo wysiłku, żeby wszystko rozpoznawać i  kon-
trolować. Nasza mapa pomoże w tym, bo jeśli oby-
watele dostrzeżą takie miejsca, będą mogli zgłosić
je na KMZB, a Policja sprawdzi i  zareaguje – za-
pewnił wiceszef resortu.

Sekretarz stanu wyjawił też, że Policja i  resort
spraw wewnętrznych obecnie swoje działania sku-

piają, obok codziennych czynności, na zagrożeniach pojawiających
się w internecie, a dotyczących gróźb czy będących zapowiedziami
przestępstw.

– Sprawa jest o tyle trudniejsza, bo dotyczy innej kategorii wystę-
powania zagrożeń, niezwiązanych z  miejscem, lokalizacją i  prze-
strzenią – powiedział Jarosław Zieliński. – Myślę, że warto poświęcić
temu uwagę. Jeśli pomogliby nam w tym obywatele, byłoby dobrze. 

FENOMEN KOMUNIKACYJNY
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stała się obiektem zaintere-
sowania mediów i świata nauki. W 2017 r. miesięcznik „Policja 997”
poświęcił jej wydanie specjalne. W  końcu ubiegłego roku Wyższa
Szkoła Humanitas w Sosnowcu opublikowała analizę badań funkcjo-
nowania mapy na terenie województw śląskiego i opolskiego. W książce
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej
Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrz-
nego. Aspekt społeczno-pedagogiczny” dokonały jej dyrektor Instytutu
Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka oraz dyrektor Biura Komunikacji Spo-
łecznej KGP insp.  dr  hab.  Iwona Klonowska. Podczas konferencji
w UKSW w Warszawie autorki publikacji ukazały Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa jako fenomen komunikacyjny. Spojrzały na to
narzędzie nie przez pryzmat jego funkcjonalności w obszarze tendencji
czy zapobiegania przestępczości, a od strony społecznej. 

– Mapa to narzędzie, które uczy i kształtuje pewne wartości, spo-
soby zachowania i systemy postępowania. To jakby okno na innych
ludzi i możliwości współtworzenia wspólnej społeczności – powie-
działa insp. dr hab. Iwona Klonowska. – Co nam daje ta mapa? Mię-
dzy innymi motywację do działania, zaspokojenie potrzeb, w  tym
potrzeby bezpieczeństwa, poczucie przynależności do grupy lokalnej
tworzącej bezpieczeństwo przez realne działania, poczucie współ-
odpowiedzialności, aż wreszcie możliwość kontrolowania działań Po-
licji. Fenomenem tego narzędzia jest to, że zgodnie z teorią komu-
nikacji społecznej mamy sprzężenie zwrotne, czyli dostajemy
informację, co odbiorca, czyli Policja, zrobił z naszym zgłoszeniem.
To sprzężenie zwrotne jest niezbędne, aby uznać proces komunikacji
za skuteczny. Wreszcie wskazywanie Policji realnych zagrożeń. To nic
innego jak poczucie współsprawstwa w tworzeniu bezpieczeństwa.
Cecha bardzo pożądana, która powoduje, że czujemy się lepiej, gdy
robimy coś dobrego. Tu mamy przekonanie, że to my wskazujemy
Policji, co ma robić. Policja ma słuchać społeczeństwa. Wprawdzie
zawsze można było przyjść do jednostki Policji i zgłosić zagrożenie,

Komendant główny
Policji podkreślił,
że nadal należy
doskonalić KMZB

Konferencja była wspólną inicjatywą Biura Prewencji KGP i UKSW w Warszawie
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ale tutaj mamy także możliwość kontroli tego, co zgłosiliśmy i za
kilka dni sprawdzenia na mapie, co zrobiono w tej sprawie.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska podkreśliła ważne znaczenie mo-
tywacji, która zachęca ludzi do korzystania z narzędzia, jakim jest
KMZB. Tą motywacją jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, które
ciągle musimy w sobie zaspokajać. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to niewątpliwie fenomen
komunikacji. Wyzwala w obywatelach poczucie wpływu na stan bez-
pieczeństwa, stwarza poczucie otwartości, bo dzielimy się swoją wie-
dzą, ale czerpiemy ją także od innych, oraz autentyczności, bo nasze
działania mają efekt – powiedziała dyrektor BKS KGP i  dodała:
– W płaszczyźnie pedagogicznej mapa na pewno edukuje. W płasz-
czyźnie psychologicznej pozwala zaspokajać potrzeby, w tym tę pod-
stawową – bezpieczeństwa. W płaszczyźnie socjologicznej pozwala
na poczucie wspólnotowości i współtworzenia, bo ludzie lubią przy-
należeć do jakiejś grupy i robić coś dobrego. W płaszczyźnie aksjolo-
gicznej pozwala na budowanie i kultywowanie pożądanych wartości.

Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, omawiając wyniki badań, zwróciła
uwagę na grupę ludzi, która nie miała wyrobionego poglądu na temat
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

– To bardzo cenne sygnały. Te badania pokazują trend, jaki panuje
wśród użytkowników mapy, ale także, w jaki sposób nad nimi praco-
wać i promować KMZB zwłaszcza wśród tych osób, które jeszcze
nie są świadome, że takie narzędzie istnieje – powiedziała prof.
dr hab. Jadwiga Stawnicka. – Może należałoby pracować nad tym,
aby KMZB była bardziej promowana w mediach?

Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka zapowiedziała kolejny projekt ba-
dawczy dotyczący KMZB, a odnoszący się do budowania świadomości
społecznej.

– Już dawno w debatach mówiło się, że bezpieczeństwo to nasza
wspólna sprawa, ale mapa nam to wyeksponowała i pokazała w nowej

odsłonie. Teraz takie badania będą odbywały się w  całym kraju,
w  wybranych garnizonach i  miastach, żeby stworzyć mapę oceny
funkcjonowania KMZB. Bo dzięki sprzężeniu zwrotnemu Policja
znowu otrzyma informację, w jaki sposób to narzędzie będzie można
doskonalić, żebyśmy mogli dalej prowadzić konstruktywny dialog
ze społeczeństwem – zakończyła prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

NOWOCZESNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PODNOSZĄ
BEZPIECZEŃSTWO
Ks. dr hab. Józef Kloch z UKSW w Warszawie wygłosił wykład na
temat „Telefonii komórkowej i internetu w służbie bezpieczeństwa
publicznego”, posiłkując się podobnymi działaniami jak Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzonymi na świecie. Nie-
zwykle ciekawym jest tzw. casus Ushahidi, czyli platforma opraco-
wana i wykorzystana w 2008 r. w Kenii, służąca do zgłaszania za-
grożeń podczas gorącej walki o  władzę podczas wyborów w  tym
kraju. 

– Dzięki tej prostej aplikacji były zgłaszane zagrożenia: śmierć,
kradzieże, zagrożenia seksualne czy informacje, gdzie są cywile,
a gdzie wojsko. Zbierano e-maile i informacje wysyłane z komórek.
Urządzenia były lokalizowane, a wskazane zagrożenia nanoszono na
mapę. Te dane były zbierane w czasie rzeczywistym, co było szalenie
istotne dla uciekających ludzi, bo wiedzieli, które tereny są bez-
pieczne, a gdzie jest zagrożenie – powiedział ks. dr hab. Józef Kloch.
– Ten pomysł ma dzisiaj zasięg globalny, a platforma działa w kolej-
nych wcieleniach i staje się coraz lepsza. 

Pomysł ten znalazł także zastosowanie po tragicznym trzęsieniu
ziemi na Hiati w 2010  r. Docierały SMS-y od ludzi spod gruzów,
a dzięki włączonej lokalizacji można było ich namierzyć. Także z wy-
korzystaniem tej aplikacji zbierano informacje: co jest potrzebne
i gdzie? Woda, żywność, namioty. 

Gośćmi konferencji byli funkcjonariusze
oraz studenci UKSW i uczniowie
klas mundurowych
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Po tragicznym pożarze escape roomu w Koszalinie
przygotowano na KMZB nową kategorię zagrożeń
bezpieczeństwa: „Miejsce niebezpiecznej działalności
rozrywkowej”. Nowe rozwiązanie udostępniono
użytkownikom 30 stycznia 2019 r.

O dodaniu nowej kategorii informuje wyświetlający się na ekranie
komputera komunikat. Zgodnie z nim warunkiem zgłoszenia
zagrożenia jest uzupełnienie przez użytkownika pola „Opis za-

grożenia”. Z uwagi na specyficzny charakter tego zagrożenia, jest ono
widoczne na mapie „publicznej” z chwilą jego potwierdzenia (w sta-
tusach „Potwierdzone” i „Potwierdzone wyeliminowane”). O takim
rozwiązaniu użytkownik jest informowany specjalnym komunikatem. 

Z punktu widzenia koordynatora lokalnego i policjantów podejmu-
jących czynności służbowe związane z weryfikacją zagrożenia, sposób
dokumentowania, terminy oraz zmiany statusów odbywają się na ogól-
nych zasadach wynikających z Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego
Policji z 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjan-
tów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (Dz.Urz. KGP poz. 58, z późn zm.).

Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności rozrywkowej,
jak i treści wynikające z dołączonego opisu zagrożenia, należy indywi-
dualnie oceniać potrzebę szybszej reakcji niż wynikająca z Wytycznych
nr 3. Ponadto każdorazowo należy rozważyć konieczność zaangażowa-
nia podmiotów pozapolicyjnych (Państwowa Straż Pożarna, nadzór
budowlany, stacje sanitarno-epidemiologiczne, straże gminne/miejskie,
etc.) w celu jak najszybszej eliminacji zagrożenia.

Należy jednak podkreślić, że dodana kategoria zagrożeń nie ogra-
nicza się wyłącznie do działalności gospodarczej związanej z prowa-
dzeniem tzw. escape room-ów, ale dotyczy każdej innej działalności
rozrywkowej, gdzie mogą występować nieprawidłowości prowadzące
do zagrożenia poczucia bezpieczeństwa ludzi. 

Wprowadzenie tej kategorii nie ma na celu piętnowania osób pro-
wadzących taką działalność, a jedynie troskę o szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo publiczne. Opracowana formuła prezentacji danych na
KMZB uniemożliwia stawianie „w złym świetle” takich osób prowa-
dzących tego rodzaju działalność gospodarczą, które przestrzegają obo-
wiązujące normy i przepisy i dbają o bezpieczeństwo swoich klientów. 

Liczba zgłoszeń zagrożeń dotyczących miejsc niebezpiecznej dzia-
łalności rozrywkowej na KMZB 1 marca br. wynosiła 164. 

mł. insp. DARIUSZ PRZĄDKA
koordynator krajowy KMZB, radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP

Miejsce 
niebezpiecznej 
działalności 
rozrywkowej– Platforma Ushahidi jest dowodem na skuteczność działań

społecznościowych, a współpraca wolontariuszy jest nieodzowna
– zakończył swoje wystąpienie ks. dr hab. Józef Kloch. 

Rozważania na temat nowoczesnych środków komunikacji
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego w swoim wy-
stąpieniu „Big data i perspektywy wykorzystania w działaniach
Policji” przedstawił dr Paweł Matuszewski z UKSW. Stwierdził
m.in., że dzięki zbieranym informacjom można przewidzieć za-
grożenia i potencjalne miejsca tam, gdzie nic wcześniej się nie
wydarzyło, a  nawet nikt wcześniej żadnych zagrożeń nie zgła-
szał.

Pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą
w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk w wystąpieniu
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie kontaktu
ze społeczeństwem według założeń koncepcji ruchomych prze-
strzeni” podkreślił potrzebę budowy przestrzeni pozytywnych
w ramach systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa.

– KMZB zajmuje się przede wszystkim Policja i to ona przejęła
na siebie ciężar stworzenia przestrzeni pozytywnych, ale tak na-
prawdę wiele z tych zagrożeń przekazywanych jest od innych in-
stytucji i podmiotów bezpieczeństwa, które z urzędu powinny
się nimi zajmować. Istotne jest, aby w ten proces zaangażować
inne podmioty bezpieczeństwa, które otrzymują informację od
Policji – powiedział mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego, wicestarosta powiatu
garwolińskiego Iwona Kurowska oraz wicestarosta powiatu żyrar-
dowskiego Krzysztof Dziwisz, przedstawili działania lokalnych
samorządów na rzecz eliminacji naniesionych zagrożeń na KMZB,
a  następnie potwierdzonych przez Policję. Oboje przedstawili
także wykonane działania na rzecz eliminacji zagrożeń uprzednio
wskazanych przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa.

– Mapa jest to doskonałe narzędzie, które pomaga Policji, ale
także samorządowcom pozwala weryfikować, które zagrożenia są
najczęstsze w naszych powiatach i gminach. Teraz wiemy, gdzie
kierować środki, by eliminować te zagrożenia – powiedział Krzysz-
tof Dziwisz.

Konferencję zakończył mł. insp. Robert Kumor, który podkreślił
istotną rolę świata nauki w działaniach na rzecz rozwoju Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dziękując przedstawicielom sa-
morządu lokalnego, wyraził nadzieję, że tak owocna, jak w przy-
padku powiatów garwolińskiego i  żyrardowskiego, współpraca
między Policją a samorządem lokalnym w zakresie eliminacji za-
grożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
również ma miejsce w pozostałych powiatach w kraju. 

A.CH.
zdj. Andrzej Chyliński

Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali dużą rolę KMZB
we współpracy społeczeństwa i Policji 
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Z głównym geodetą kraju
dr. hab. inż. Waldemarem Izdebskim
rozmawia Andrzej Chyliński.

Podczas konferencji dotyczącej Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa powiedział
Pan Minister, że geodezja opisuje
rzeczywistość. Co to oznacza?

– Rzeczywistość jest taka jak każdy ją wi-
dzi. Natomiast my, geodeci opisujemy rze-
czywistość przez dokonywanie pomiarów
różnymi instrumentami, ale nie tylko. Po-
zyskujemy też wiele informacji w drodze wy-
wiadu: imię i nazwisko właściciela, rok bu-
dowy domu etc., czyli zbieramy informacje
zarówno z pomiarów, jak i wywiadów. To two-
rzy model tej rzeczywistości. Jeżeli jest dom,
który ma swoją bryłę, my na mapach przed-
stawiamy go w postaci wielokąta, jeżeli jest
ogrodzenie, zbieramy informacje o każdym
punkcie tego załamania i przedstawiamy je
linią łamaną. Jeśli jest drzewo, jego oznacze-
nie umieszczamy w  miejscu, które wynika
z pomiaru. Dzięki temu mamy model rze-
czywistości, który jest wykorzystywany
w działalności cywilnej, a także przez różne
służby, w tym Policję, która prowadząc swoje
interwencje, bierze pod uwagę ukształtowa-
nie terenu czy sposób zabudowy. Oznacza
to, że do przeprowadzenia działań można się
przygotować, nawet nie będąc w  terenie.
Wystarczy, dzięki filtrom, wybierać intere-
sujące nas treści. 

Co geodezja ma wspólnego z Policją?
Kiedyś szukając adresu domu, pytano
o „numer policyjny”. Rzadko, ale nadal
można spotkać się z tym terminem
w niektórych urzędach.

– Tak naprawdę jest to numer adresowy,
który służy do zlokalizowania danego miejsca
w terenie. Określenia tego używano przede
wszystkim w okresie międzywojennym i po-
wojennym. W  adresie mamy miejscowość,
ulicę, numer domu. System ten ma swoją
logikę, gdyż numeracje biegną zazwyczaj od
centrów miast, do peryferii, po lewej stronie
są numery nieparzyste, a po prawej parzyste.
Te reguły ułatwiają nam dotarcie pod wła-
ściwy adres. Numery adresowe nadawane są
przez wójta, burmistrza czy prezydenta, a za-
daniem głównego geodety kraju jest agrego-
wanie wszystkich tych adresów w  jednym
miejscu po to, by w  nawigacji satelitarnej

czy w Systemie Wspomagania Dowodzenia
Policji można te adresy lokalizować.
My mamy współrzędne wszystkich punktów
adresowych, czyli np. Warszawa, ul.  Kwia-
towa 12. W Polsce mamy ponad 8 mln punk-
tów adresowych. Obywatele zazwyczaj nie
posługują się punktem adresowym, a adre-
sem, na którym wskazany jest także numer
lokalu, czyli np. Warszawa, ul. Kwiatowa 12,
mieszkania 6. Adresów mamy około 20 mi-
lionów. Każdego dnia przybywa od 150 do
200  nowych punktów adresowych, dlatego
to ma takie duże znaczenie, aby system cen-
tralny był w  stanie reagować na bieżąco.
Każdy z  tych punktów adresowych dzisiaj
nadanych, może być bowiem miejscem ja-
kiejś interwencji policyjnej czy ratunkowej.

Czym jest Uniwersalny Moduł Mapowy
i w jaki sposób korzysta z niego Policja?

– To zestaw narzędzi aplikacyjnych wspie-
rających działania służb ratowniczych w opar-
ciu o zasoby przestrzenne posiadane przez
GUGiK oraz dane operacyjne Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratun-
kowego. Moduł wspiera systemy policyjne,
pozwalając na wizualizację przestrzenną zgło-
szeń oraz zdarzeń rejestrowanych przez 
Policję. Aplikacja ta pozwala na wyznaczenie
drogi dojazdu na miejsce zdarzenia oraz 
dokładnie wskaże to miejsce. Dodatkowo na-
rzędzia analityczne pozwalają na opracowy-
wanie zestawień zgłoszeń oraz umiejscowie-
nie ich w przestrzeni, co wskazuje miejsca
szczególnie zagrożone przestępczością lub
wypadkami drogowymi.

Ostatnio uruchomiliśmy nową funkcjonal-
ność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Po zlokalizowaniu na KMZB wybranego
miejsca w  prosty sposób można przełączyć
się na mapę Geoportalu i zobaczyć tę okolicę
w szerszym zakresie danych.

Gdy wchodzimy na stronę GUGiK,
wśród wyróżnionych informacji widzimy
„Geoportal.gov.pl więcej niż mapa”.
Co to oznacza?

– Mamy tutaj wiele różnych informacji
zgromadzonych w jednym miejscu, m.in. po-
kazują się adresy urzędowe, uzbrojenie te-
renu etc. W  geoportalu jest zgrupowanych
wiele informacji przestrzennych, nazwanych
tutaj „Dane innych instytucji”. Po rozwinię-
ciu widać dane Instytutu Meteorologii i Gos-
podarki Wodnej, Państwowy Instytut Geo-
logiczny, Wody Polskie, Główny Urząd

Statystyczny, Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa itp. Instytucji, które gromadzą różne
dane przestrzenne jest wiele i Geoportal jest
tym, co wiąże wszystkie te dane w jednym
miejscu, dając wygodę użytkownikowi w ko-
rzystaniu z różnych danych. 

Czym są dane przestrzenne i jaki pożytek
ma z nich Policja?

– Dane przestrzenne to zestaw specjalis-
tycznych danych związanych z opisem ota-
czającej nas rzeczywistości. Obiekty świata
rzeczywistego opisywane są elementarnymi
tworami geometrycznymi, takimi jak: punkt,
linia czy wielokąt, co daje im lokalizację
i określa własności geometryczne, np. kształt
obiektu. Dzięki danym przestrzennym, np.
bazie działek ewidencyjnych i urządzeniom
lokalizującym, funkcjonariusz może w prosty
sposób określić numer działki, na której znaj-
duje się zauważone nielegalne wysypisko
śmieci, a następnie na tej podstawie ustalić
jej właściciela. W  zasobach GUGiK mamy
bazę danych BDOT10k, która obejmuje bu-
dynki, drogi, pokrycie i  ukształtowanie te-
renu, czyli jest to treść zbliżona do klasycznej
mapy topograficznej. Dane te mogą być wy-
korzystywane przez wywiady kryminalne
do  realizacji zadań służbowych związanych
z wykonywaniem przestrzennych analiz kry-
minalnych, natomiast Numeryczny Model
Terenu oraz Ortofotomapa przez CBŚP
i wydziały wywiadu kryminalnego do reali-
zacji zadań służbowych, m.in. do opracowy-
wania planów zabezpieczeń. Teraz urucho-
miliśmy Geoportal 3D i  tutaj budynki
wizualizowane są w postaci trójwymiarowej.
Nie widać wprawdzie okien, ale są skosy
dachów. Widać zróżnicowanie wysokości bu-
dynków i ukształtowanie terenu. Zapewne
na podstawie analizy tej mapy można do-
konać rozmieszczenia stanowisk niezbęd-
nych do zabezpieczenia danego miejsca.

Dziękuję za rozmowę.

zdj. Jacek Herok

Więcej niż mapy
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Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa
stanowi jedną z najcięższych zbrodni godzącą
w podstawowe wartości człowieka. Według Organizacji
Narodów Zjednoczonych jest trzecim, po handlu bronią
i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem
na świecie. 21 lutego 2019 r. w Warszawie odbyła się
konferencja poświęcona osiągnięciom i wyzwaniom
polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu
przestępczości handlu ludźmi.

W konferencji udział wzięła podse-
kretarz stanu w  MSWiA Renata
Szczęch, Jego Ekscelencja ksiądz

biskup Krzysztof Zadarko, prof. dr hab. Ja-
nusz Balicki z Międzynarodowego Zakładu
Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie,
przedstawiciele ambasad Stanów Zjedno-
czonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii,
przedstawiciele instytucji pozarządowych,
dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji
oraz naczelnicy wydziałów kryminalnych
komend wojewódzkich. Spotkanie było jed-
nocześnie doskonałą okazją do podsumo-
wania dokonań istniejącego od pięciu lat
Wydziału do Walki z  Handlem Ludźmi,
który nadzoruje, organizuje i wspiera zada-
nia w  zakresie zwalczania przestępczości
związanej z handlem ludźmi, pedofilii i por-
nografii dziecięcej, realizowanych we wszystkich jednostkach or-
ganizacyjnych Policji zarówno w ramach Zarządów CBŚP, jak i Ze-
społów do Walki z Handlem Ludźmi powołanych w wydziałach
kryminalnych KWP/KSP.

– Handel ludźmi jest jedną z  najbardziej haniebnych bolączek
naszego świata. Okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą
z życia ludzkiego przedmiot sprzedaży, eksploatacji, nadużyć – mówił
podczas konferencji nadkom. Piotr Janik, dyrektor Biura Kryminal-
nego KGP. – Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są
nim nadal zagrożone. Rolą każdego z państw jest zapewnienie przede
wszystkim ochrony oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi i osobom
szczególnie zagrożonym tym procederem oraz przeciwdziałanie dzia-
łaniom przestępczym w tym aspekcie. 

– Według Global Slavery Index obecnie na świecie jest więcej
niewolników, niż było przez 400 lat trwania transatlantyckiego handlu
niewolnikami – mówił z kolei mł. insp. Michał Grzelec, naczelnik
Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, który w swoim wystąpieniu
przytoczył też dane z raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Nar-

kotyków i  Przestępczości (UNODC), opublikowanego w  2018  r.
Zgodnie z nim ponad 25 tys. ofiar w prowadzonych na całym świecie
postępowaniach najczęściej było wykorzystywanych do eksploatacji
seksualnej (w 59 proc.) i do pracy przymusowej (34 proc). Roczne
zyski z handlu ludźmi na świecie szacuje  się na 29,4 mld euro. 

W Polsce przez pięć lat funkcjonowania Wydziału do Walki z Hand-
lem Ludźmi wszczęto 149  postępowań z  art. 189a k.k., wykryto
328 przestępstw, w których ustalono 244 pokrzywdzonych. Najczęś-
ciej byli to obywatele Polski (156  osób), Ukrainy (71  osób) oraz
Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Niemiec, Serbii i Wietnamu (17 osób).

W podziękowaniu za dotychczasowe osiągnięcia funkcjonariusze
Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, z naczelnikiem mł. insp.
Michałem Grzelcem na czele, otrzymali listy gratulacyjne od Renaty
Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz od nadkom. Piotra Janika, dyrektora Biura Kry-
minalnego KGP. 

AK
zdj. Jacek Herok

Polska Policja w zwalczaniu
handlu ludźmi

149 
POSTĘPOWAŃ 
WSZCZĘTYCH

3,3%
ŻEBRACTWO

35,6%
INNE FORMY

źródło: Wydział do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP

Postępowania wszczęte w latach 2014–2018 z podziałem na formy

0,7% 
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29,5% 
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30,9% 
EKSPLOATACJA 

SEKSUALNA

Od lewej stoją: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Zadarko,
podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch, dyrektor Biura
Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik

19.03_Layout 1  01.03.2019  14:40  Strona 19



ZABEZPIECZENIE Konferencja międzynarodowa POLICJA 997       marzec 2019 r.20

Ta operacja policyjna różniła się od poprzednich.
Przede wszystkim ze względu na wysoki stopień
ryzyka. Bo co innego, gdy do Polski na spotkanie
z Ojcem Świętym przyjeżdża religĳna młodzież z całego
świata, a co innego, gdy o pokoju na Bliskim
Wschodzie rozmawiają m.in. premier Izraela,
wiceprezydent USA, sekretarz stanu USA, ministrowie
spraw zagranicznych wielu państw i najważniejsze
osoby w naszym kraju.

K onferencja ministerialna poświęcona „Budowaniu pokoju i bez-
pieczeństwa na Bliskim Wschodzie” odbyła się w  stolicy
w dniach 13–14 lutego br. Natomiast operacja policyjna SPOT-

KANIE 2019 rozpoczęła się dwa dni wcześniej i  zakończyła, gdy
ostatni gość bezpiecznie opuścił przestrzeń powietrzną naszego
kraju. 

SPRAWDZONY LIDER
To, że w tym czasie nie wydarzyło się nic zagrażającego życiu uczest-
ników obrad, nie było przypadkiem, a efektem pracy setek funkcjo-
nariuszy wielu służb. Jednak kluczem do sukcesu była bardzo mocna
współpraca z partnerami z USA i Izraela, i wiodąca rola koordynacji
wszystkich działań przez Policję. 

– Instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa jest wiele,
ale widocznie wcześniej pracowaliśmy na tyle dobrze, że to Policja
po raz kolejny została obdarzona zaufaniem – mówi zastępca dowódcy
operacji policyjnej SPOTKANIE 2019, dyrektor Głównego Sztabu
Policji KGP insp. Maciej Nestoruk.

Na zapewnienie prawidłowej organizacji i koordynacji przedsięw-
zięć związanych z  przygotowaniem i  realizacją policyjnego zabez-
pieczenia konferencji nie było wiele czasu, gdyż pomysł jej przepro-
wadzenia w Warszawie ogłoszono niespełna miesiąc wcześniej. Tym
razem w Legionowie nie uruchomiono Policyjnego Centrum Dowo-
dzenia, a serce operacji SPOTKANIE 2019 znajdowało się w Cen-
trum Operacyjnym Komendanta Głównego Policji w Warszawie. 

PRACA ROZPOCZĘŁA SIĘ WCZEŚNIEJ
Przyjęcie gości przybyłych z wielu stron świata poprzedziło dokładne
sprawdzenie pirotechniczne Zamku Królewskiego, Parku Łazien-

kowskiego, Stadionu PGE Narodowy oraz dziewięciu hoteli, w któ-
rych przebywali uczestnicy konferencji. Pełne ręce roboty mieli też
specjaliści od tzw. białego wywiadu, monitorujący pod kątem zagro-
żeń ogólnodostępne źródła informacji. Czasowo została przywrócona
kontrola na granicach wewnętrznych z  Unią Europejską, a  dzięki
współpracy ze służbami wywiadowczymi i Strażą Graniczną 48 oso-
bom, które mogły stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konfe-
rencji, odmówiono wjazdu na terytorium Polski, a 56 zatrzymano. 

– Tydzień przed konferencją mieliśmy kaskadowe zgłoszenia
o podłożeniach ładunków wybuchowych w urzędach i instytucjach
państwowych – mówi insp. Maciej Nestoruk. – Tutaj dużą pracę
wykonali funkcjonariusze CBŚP i pionu operacyjnego, którzy musieli
sprawdzić informacje o bombach oraz ustalić, kto dopuszcza się ta-
kich aktów sabotażu, bo w zaistniałych okolicznościach tego typu
zdarzenia trzeba rozpatrywać w takich kategoriach.

Operacja SPOTKANIE 2019

Przed przybyciem gości, trzeba było sprawdzić każde miejsce

Insp. Maciej Nestoruk (drugi z lewej) w Centrum Operacyjnym
Komendanta Głównego Policji

Policja zabezpieczała 12 zgromadzeń publicznych, ale podczas
żadnego z nich nie musiała interweniować
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TEAM
Dowódcą operacji policyjnej SPOTKANIE 2019 był komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Na zastępców do-
wódcy operacji wyznaczono zastępcę komendanta głównego Policji
nadinsp. Dariusza Augustyniaka (ds.  logistycznych), komendanta
Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamila Brachę (ds. kry-
minalnych), dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja
Nestoruka (ds. sił i środków, w tym lotnictwa Policji) oraz dyrektora
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Dariusza Ziębę
(ds.  kontrterrorystycznych). W  ramach operacji policyjnej wyod-
rębniono 9 podoperacji: „Warszawa”, „Kontra Warszawa”, „Kraków”,
„Kontra Kraków”, „Cyber”, „Trasa”, „Media”, „Terror” i „Logistyka”.
Na rzecz dowódcy operacji policyjnej funkcjonował Sztab Operacji
Policyjnej, którego szefem był zastępca dyrektora GSP KGP
insp.  Dariusz Dymiński. Obsadę sztabu stanowili policjanci oraz
przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowódz-
twa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa i Straży Gra-
nicznej, którzy wspomagali wymianę oraz obieg informacji między
sztabem operacji a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w za-
bezpieczenie konferencji. Jednocześnie na bieżąco utrzymywany
był kontakt z Dyżurną Służbą Operacyjną Żandarmerii Wojskowej,
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Agencją Wywiadu oraz Minis-
terstwem Infrastruktury.

W trakcie działań wykonano 371 eskort policyjnych oraz jedno za-
bezpieczenie przejazdu uczestników konferencji bliskowschodniej.
Zabezpieczono 12  spotkań w  ramach konferencji oraz programów
indywidualnych, a także 12 zgromadzeń publicznych na terenie War-
szawy, w których udział wzięło około tysiąca osób. Podczas trwania
konferencji nie zaistniały żadne wydarzenia, które wymagałyby użycia
pododdziałów zwartych Policji. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Jakub Ciesielski (1), Jacek Herok

Funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP
byli gotowi w każdej chwili do działania

Gdy na Zamku Królewskim
trwało pierwsze spotkanie
ministerialne, dziesiątki
funkcjonariuszy czuwało
przy Stadionie
PGN Narodowy.
Tu następnego dnia
politycy rozmawiali
o trudnej sytuacji
na Bliskim Wschodzie
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Marysia to mistrz drugiego planu,
niebywale inteligentna. Monika –
konkretna, zdecydowana i pewna
siebie. Kasia – ambitna i bardzo
dobra merytorycznie. Podobnie
Iwona, Marlena, Emilia, Ania, Daria,
Agnieszka i Agata. Dla wszystkich
praca w Policji to pasja.
Są profesjonalistkami i każda jest
absolutnie wyjątkowa. 

– Tej jednostki by bez nich nie było –
mówi insp. Michał Safjański, komendant po-
wiatowy Policji  w Sochaczewie.

BAŚKA! OTWIERAJ! 
Szczupła wysoka blondynka w  mundurze
wali do drzwi mieszkania na jednym z  so-
chaczewskich blokowisk. Szuka Baśki, tej,

która nadużywa alkoholu, cierpi na paranoję
i której mieszkanie, po tym jak je zadłużyła
i zamieniła w melinę, zostanie zlicytowane.
Teraz przeprowadziła się do konkubenta.
Urządzają libacje razem, zbierają puszki i wy-
gląda na to, że nie ma dla nich ratunku.
Bo Baśka miała być umieszczona w ośrodku,
ale sąd zdecydował, że po kilku miesiącach
leczenia w  szpitalu psychiatrycznym może
wrócić do domu. Wróciła. Pĳe dalej, chociaż
zarzeka się, że nie.

– Pani dzielnicowa, nie piłam. I pracę mam
– kłamie jak z nut. 

Mł. asp. Maria Anyszewska nie wierzy
w ani jedno jej słowo. Zna kobietę od kilku
lat. Pierwszy raz wpadły na siebie, gdy pra-
cowała w  ruchu drogowym. Baśka, pĳana,
prawie weszła pod koła radiowozu. Potem,
gdy policjantka przeszła na dzielnicę, miała
okazję poznać ją bliżej. Uzależnioną od al-
koholu, z psychicznymi problemami, stwa-
rzającą zagrożenie dla siebie i dla innych. Po
leczeniu, po wyroku. Zbierającą puszki.

– Pani dzielnicowa zobaczy, jak się urzą-
dziliśmy – Baśka pokazuje lokum, w  który
teraz mieszka.

Marysię niewiele rzeczy jest już w stanie
zdziwić. Przez dwa lata bycia dzielnicową
widziała naprawdę dużo. O swoim rewirze
wie niemal wszystko. Zna meliny, zakamarki,
wie gdzie, kto i jak się zachowuje. Najtrud-
niejsze dla niej sprawy to te, w których dzieje
się krzywda dzieciom i te związane z prze-
mocą w rodzinie. To zupełnie inna specyfika
pracy niż ta w  ruchu drogowym, w którym
spędziła siedem lat. Jest się bliżej ludzi, ich
życia, problemów.

– Czy czegoś się boję? Nie myślę o  tym.
Wiem, że na każdej służbie może zdarzyć się
wszystko – mówi. – To, że jestem kobietą, nie
znaczy, że jest dla mnie jakaś taryfa ulgowa.
Jesteśmy traktowane na równi z facetami. 

TU SIĘ PRACUJE GŁOWĄ
– Płeć nie ma znaczenia. Nie można powie-
dzieć, że kobiety są w  czymś lepsze albo 

Policjantki z Sochaczewa
Taka dzielnicowa to skarb. Sierż. sztab. Daria Misiak
z Posterunku Policji w Nowej Suchej ma wyjątkowe
podejście do dzieci
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gorsze. Tu się pracuje głową – mówi komen-
dant Safjański. 

Ma u siebie 36 pań. Wykonują zadania we
wszystkich rodzajach służb: prewencyjnej,
kryminalnej, śledczej. Patrolują ulice, pro-
wadzą śledztwa, są dzielnicowymi, służą
w  drogówce. Są konkretne, zdecydowane
i pewne siebie. Nawet jeśli sprawiają wraże-
nie delikatnych. A  przy tym są absolutnie
obowiązkowe i staranne.

– Bardzo poważnie podchodzą do obowiąz-
ków. Mam komfort, że wszystko jest tak zro-
bione, jak trzeba, zgodnie z  poleceniem –
mówi Safjański. – Poza tym one sobie do-
skonale radzą. O proszę, Agata z Agnieszką
ostatniej nocy brały udział w  zatrzymaniu
do narkotyków. 

Mowa o  sierż. sztab. Agacie Motyce
i st. post. Agnieszce Kopytowskiej, które na
co dzień pełnią służbę w Posterunku Policji
w Młodzieszynie. W ogniwie patrolowo-in-
terwencyjnym jest ich czworo – trzy dziew-
czyny i chłopak. 

– Ktoś może powiedzieć: babiniec – śmieją
się. – I oczywiście mamy świadomość, że jako
kobiety jesteśmy słabsze fizycznie, ale po to
mamy środki przymusu bezpośredniego, żeby
z nich korzystać. 

Agata w służbie jest już 8 lat. O Policji ma-
rzyła od zawsze. Nigdy nie bawiła się lalkami,
za to od dziecka trenowała karate. Skończyła
resocjalizację, a dziś szkoli policjantów i po-
licjantki z  taktyk i  technik interwencji. 
Agnieszka z kolei jest po AWF. Zanim dwa
lata temu dostała się do Policji, pracowała
na basenie jako ratownik. Długo, bo aż cztery
lata, ale mówi, że ten czas był jej potrzebny.
Dojrzała, wyciszyła się i teraz jest na swoim
miejscu.

– Lubię tę pracę, kontakt z ludźmi, z ich
problemami – mówi. – Podoba mi się, bo nie

jest nudno, bo nigdy nie wiadomo, co się wy-
darzy. 

Pamięta, że gdy jechała na swoją pierwszą
interwencję, trochę się bała. Od dyżurnego
dostali wtedy informację, że jest awantura
i ktoś biega z nożem. Przez głowę przeleciało
jej tysiąc myśli – pytań, co robić i jak się za-
chować. Na miejscu stres odszedł. Był kon-
kret. Działanie.

– Trzeba być twardym, ta praca tego uczy
– mówi z kolei Agata. – Interwencje są bardzo
różne, ale każdą trzeba traktować jako po-
zornie bezpieczną. Trzeba też umieć podej-
mować decyzję w ułamku sekundy i te de-
cyzje muszą być dobre.

Czasem są traumatyczne. W swojej karie-
rze raz miała sytuację, że musiała sięgnąć po
broń. Wykorzystała ją w  stosunku do psa,
który na polecenie swojego właściciela rzucił
się na funkcjonariuszy. Najpierw ją chwycił
za łopatkę, potem złapał jej kolegę za przed-
ramię. Strzał był jedynym ratunkiem. Pies
szczęśliwie przeżył, funkcjonariusze zostali
błyskawicznie opatrzeni i zaszczepieni prze-

Gdy wstąpiłam do Policji,
nabrałam poczucia pewności,
że jestem coś warta – mówi 
mł. asp. Aleksandra Pietrzak

W drodze na mecz. St. post.
Agnieszka Kopytowska razem 
z sierż. sztab. Agatą Motyką
pobierają sprzęt

Mł. asp. Maria
Anyszewska
o swoim rewirze
wie wszystko

Sprawdzała się
w referacie
patrolowo-

-interwencyjnym,
ale chciała się
rozwĳać. Teraz
sierż. Marlena
Borek pracuje

w wydziale
kryminalnym
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ciwko tężcowi. Dopiero gdy opadły emocje,
Agata zaczęła się zastanawiać nad konsek-
wencjami. 

WOBEC TRAGEDII
Najgorsze są wezwania do zgonów. Zwłaszcza
jeśli dotyczą młodych osób albo dzieci. Zda-
rza się, że drastyczne obrazy zostają na dłu-
żej, ale z czasem policjantki uczą się nie ko-
lekcjonować ich w sercu. 

– Krew na miejscu zdarzenia, ranni, to już
nie robi na mnie takiego wrażenia. Przyzwy-
czaiłam się – mówi mł. asp. Aleksandra Piet-
rzak z wydziału kryminalnego sochaczewskiej
komendy. – Inaczej, gdy sprawa dotyczy
dzieci. Pamiętam, jak dwa lata temu prze-
słuchiwałam matkę, której dziecko umarło
podczas porodu. Byłam u niej w domu, cała
rodzina ubrana na czarno. Wytrzymałam do
czasu, aż zobaczyłam zdjęcie małej Amelki.
Wróciłam do komendy i pękłam.

Na jej widok kolega z pokoju zapytał tylko:
„Mam zostać, czy iść?”. Iść, chcę być sama –
przyznała. Bo to była ogromna tragedia, bo
sama jest matką, bo od razu w jej głowie po-
jawiła się myśl, co by zrobiła, gdyby ją to
spotkało. 

– Czy mężczyźni też tak reagują? – zasta-
nawia się. – Chyba nie. Wydaje mi się, że im
jest prościej. Wysłuchają, ale aż tak emocjo-
nalnie się nie zaangażują.

– Bywa trudno. I wbrew pozorom najtrud-
niejsze nie są te sprawy najbardziej krwawe,
zabójstwa czy usiłowania zabójstw, ale ro-
dzinne, dotyczące krzywdy dzieci – dodaje
asp. Iwona Dąbkowska, też z wydziału kry-
minalnego. Przez 19 lat służby zajmowała się
już chyba wszystkim: przestępczością samo-
chodową, narkotykową, gospodarczą, wypad-

kami, przestępstwami przeciwko życiu
i zdrowiu. Mówi, że nic ją nie dziwi, ale prze-
moc wobec dzieci wciąż dotyka i boli.

– Może dlatego, że sama jestem matką –
zastanawia się na głos. – Gdy wracam do
domu, staram się zamknąć świat zawodowy.
Nie rozmyślam o nim.

Marysi jeszcze z  czasów, gdy pracowała
w ruchu drogowym, została w głowie jedna
scena. Zderzenie czołowe, kierownica wbita
w klatkę piersiową, śmierć na miejscu i ten
wzrok. Nieobecny, a  jednak wpatrzony
w nią. Z różnych powodów była to dla niej
ciężka i trudna służba. Dlatego cieszy się,
że przeszła na dzielnicę. Jedną z bardziej
doświadczonych dzielnicowych jest też
sierż. sztab. Daria Misiak z Posterunku Policji
w Nowej Suchej. Ciepła, z wyjątkowym po-
dejściem do dzieci. Z kolei post. Emilia Świ-
derska nie wyobraża sobie, że mogłaby cho-
dzić po domach, szkołach i  dotykać, jak
mówi, bezradności. Od razu po szkole trafiła
do ruchu drogowego. Nie miała jeszcze stycz-
ności z żadnym makabrycznym i śmiertelnym
wypadkiem. Nie wie, jak zareagowałaby. 

– To przede mną. Na razie najbardziej
emocjonujące zdarzenia, w  jakich brałam
udział, to pościgi. Jeden zakończony sukce-
sem, drugi niestety nie. Nie mogę powie-
dzieć, adrenalina była – mówi Emilia. 

W Policji jest krótko, bo niespełna rok. Do
Sochaczewa przyjechała aż z  Lubelskiego.
Wynajęła mieszkanie, planuje ślub, w week-
endy studiuje kryminologię stosowaną.
Mówi, że żeby być policjantem, trzeba pew-
ności siebie i odwagi. I że łatwiej jest osobom
silnym i stanowczym.

– Ja taka jestem – kwituje.

BUDOWAĆ SIEBIE
O tym, że praca w  Policji zmienia, mówią
wszystkie dziewczyny. 

St. post. Agnieszka Kopytowska: – Nabrałam
pewności siebie i nauczyłam się rozmawiać.

Sierż. sztab. Agata Motyka: – Gdy praco-
wałam w komendzie w Sochaczewie, musia-
łam być twardsza. W Młodzieszynie ludzie
mają duży szacunek do Policji.

Mł. asp. Maria Anyszewska: – Zmieniłam
się. Jestem twardsza, bardziej stanowcza i sil-
niejsza. Ale jestem też osobą raczej zamk-
niętą w sobie, a praca dzielnicowej zmusza
mnie do tego, żeby być otwartą.

Mł. asp. Aleksandra Pietrzak: – Nabrałam
poczucia pewności, że jestem coś warta. Jako
dziecko tego nie miałam.

W domu królowała przemoc i pĳany ojciec.
Znęcał się nad całą rodziną i wtedy wzywali
policję. Najczęściej ona. Żeby pomogli. Pa-
mięta, że różnie to było. Po jednej interwen-

Matka trójki dzieci i doświadczona
policjantka. Asp. Iwona Dąbkowska stara się
nie przynosić pracy do domu

Konkretne zadania wymagają konkretnych
predyspozycji i wyjątkowych cech.
Post. Emilia Świderska od razu po szkole
trafiła do ruchu drogowego

Lubię takie sprawy, przy których mogę się
narobić – mówi mł. asp. Katarzyna Sznajder,
która w sochaczewskiej komendzie zajmuje
się wykroczeniami
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cji cieszyli się spokojem i ciszą przez dłuższy
czas, innym razem do awantury dochodziło
już dnia następnego. Zawsze przyjeżdżali fa-
ceci, kobiet wtedy w  Policji nie było, a  na
pewno nie jeździły na interwencje. Aleksan-
dra postanowiła, że wstąpi do Policji, żeby
pomagać, tak jak jej kiedyś przed laty poma-
gano. Ona – córka alkoholika, z niskim po-
czuciem wartości. Za pierwszym razem się
nie dostała. Za drugim, 9 lat temu, już tak. 

– Najpierw przez 10 miesięcy byłam w pre-
wencji, potem w wydziale operacyjnym. Po
roku powiedziałam, że nie chcę i wróciłam
do prewencji – mówi Aleksandra Pietrzak. –
Czemu? Nie wpisałam się w  zespół, może
dlatego, że jestem kobietą. Ale myślę też, że
za wcześnie tam poszłam, zielona byłam.

Dziś oprócz służby w Policji jest też kura-
torem społecznym. Lubi pomagać innym.
I lubi wyzwania.

Z PASJĄ I MISJĄ
– A ja chciałabym się dobrze nauczyć tej ro-
boty – mówi sierż. Marlena Borek, od trzech
lat w służbie, od ośmiu miesięcy w referacie
dochodzeniowo-śleczym wydziału kryminal-
nego, gdzie zajmuje się przestępstwami prze-
ciwko mieniu.

Sama prosiła o tę zmianę. Dlaczego tu? –
W ruchu drogowym się nie widziałam, bycie
dzielnicową też nie jest dla mnie, tu wyda-
wało mi się najciekawiej – mówi.

Dużo się uczy. Miesięcznie ma około
20 spraw, kilka dyżurów, stosy dokumentacji,
papierów, protokołów. Różnica między tą ro-
botą a patrolowo-interwencyjną jest taka, że
sprawy nie kończą się w dniu zdarzenia. Po-
trafią ciągnąć się miesiącami. Na szczęście
są różnorodne.

– To są kobiety z pasją. Pracowite, ambitne
– mówi komendant Safjański. – Marlena
sprawdzała się w referacie patrolowo-inter-
wencyjnym i naturalnie chciała się rozwĳać.
Umożliwiliśmy jej to. Z kolei mł. asp. Justyna
Mikołajczyk była w ruchu drogowym i była
świetna, ale osiągnęła tam wszystko, co
mogła. Teraz przechodzi do kryminalnych,
chcemy, żeby prowadziła postępowania w za-
kresie wypadków. Takie przykłady pokazują,
że w  Policji można się realizować. Trzeba
tylko chcieć.

– Może to głupio zabrzmi, ale ja na przy-
kład lubię takie sprawy, przy których mogę
się narobić – mówi mł. asp. Katarzyna Sznaj-
der, która od ośmiu lat zajmuje się w socha-
czewskiej komendzie wykroczeniami. – Przy
innych się nudzę. Dla mnie im bardziej
skomplikowana sprawa, tym lepiej. 

To oczywiście wymaga ciągłego studiowa-
nia przepisów, nieustannego kształcenia się
i pogłębiania wiedzy. I nieważne, że oprócz
pracy jest jeszcze cała masa obowiązków do-
mowych, dwójka dzieci, przedszkole, zakupy,
gotowanie. Trzeba dać radę. 

– Życie nakłada na kobiety przeróżne obo-
wiązki, a największym sukcesem jest umie-
jętność ich pogodzenia – mówi Kasia. 

Jej koleżanki dodają: – Nie zatrzyma nas
stres ani strach. Siła jest w  nas. Poza tym
praca w Policji to nasza pasja i misja.

St. sierż. Anna Opęchowska-Ciak, dziel-
nicowa z  Posterunku Policji w  Teresinie
wspomina, jak kilka lat temu, tuż przed świę-
tami, chciała pomóc jednej z  rodzin, która
była w fatalnej sytuacji życiowej. Matka miała
ciężki wypadek przy pracy, niedowład ręki
i przy tym wszystkim musiała prać ręcznie,
bo rodzina nie miała pralki. Dzielnicowa wy-
myśliła, że na jej zakup przeznaczy swoją
świąteczną premię, a o resztę poprosi znajo-
mych z gminy. Okazało się, że odzew był tak
duży, że wystarczyło na trzy pralki i pomoc
dla jeszcze kilku rodzin. 

– Nazwałam tę akcję „Niebieską Gwiazdką”
i  naprawdę się zdziwiłam, gdy rok później
ludzie pytali, czy znów coś zrobię – mówi
Ania. – Zrobiłam i robię od kilku lat. I cały
czas pamiętam, jak ta mama na widok pralki
płakała ze szczęścia, a dzieci wpatrywały się
w obracający bęben jak w najlepszy film. Pła-
kałam wtedy z  nimi. Bo  taka jestem. Jak
dzwonią do mnie ludzie i proszą: „Pani dziel-
nicowa ratuj!”, to ja ratuję. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Jacek Herok

W Teresinie mówią
o niej „dzielnicowa
wszystkich
rejonów”.
St. sierż. Anna
Opęchowska-Ciak
jest niezastąpiona

Sierż. sztab. Agata Motyka szkoli policjantów i policjantki z taktyki
i technik interwencji
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W przedostatnią sobotę lutego
w Auli Kryształowej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie odbył się Szósty
Charytatywny Bal Oficerski Policji.
Zebrano na nim ponad 67 tys. zł,
które zostaną przeznaczone
na potrzeby podopiecznych Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom
po Poległych Policjantach. 

P olicja już po raz szósty zorganizowała
bal, z  którego dochód zasilił konto
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poległych Policjantach. Przedsięwzięcie
swoim patronatem objęła małżonka Prezy-
denta  RP Agata Kornhauser-Duda. Hono-
rowe przewodnictwo nad organizacją balu
objęła natomiast małżonka Komendanta
Głównego Policji Małgorzata Szymczyk, co
stanowi bezpośrednie nawiązanie do przed-
wojennych tradycji Policji Państwowej. 

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ
Goście na bal przybywali już od godziny
19.00. Byli witani przez prezes Zarządu Fun-
dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg-

łych Policjantach mł. insp. w st. spocz. Irenę
Zając oraz nadinsp. w st. spocz. Władysława
Padło – przewodniczącego Rady Fundacji.
O  godzinie 20 do sali wypełnionej gośćmi
weszli komendant główny Policji gen. insp.
dr Jarosław Szymczyk wraz z  małżonką.
Otwierając bal, szef Policji podziękował Pani
Prezydentowej za wsparcie policyjnej inicja-
tywy. Słowa wdzięczności skierował też do
prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, mi-
nistra spraw wewnętrznych i  administracji
Joachima Brudzińskiego, sekretarza stanu
w MSWiA Jarosław Zielińskiego oraz wszyst-
kich innych osób, które przekazały dary na
charytatywną zbiórkę. Komendant główny
przywitał gości, w tym m.in.: zastępcę szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła
Szrota, przewodniczącego Parlamentarnego
Zespołu ds. Policji Grzegorza Piechowiaka,
pierwszego zastępcę rektora SGGW prof. dr.
hab. Mariana Binka, kanclerza SGGW
dr. Władysława Skarżyńskiego oraz komen-
dantów wojewódzkich Policji, komendantów:
Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura
Spraw Wewnętrznych Policji, komendantów
szkół policyjnych, dyrektorów biur KGP, ofi-
cerów łącznikowych akredytowanych w Pol-
sce i  polskich, którzy na co dzień służą za
granicą, reprezentantów związków zawodo-
wych, przedstawicieli świata nauki, sportu,
kultury oraz mediów, a także grono przyjaciół
Policji. Szczególnie ciepłe słowa komendant
Jarosław Szymczyk skierował do Marii Czer-
nek, wdowy po st. post. Janie Borkowskim,
funkcjonariuszu Policji Państwowej, który
w 1940 r. został zamordowany w ZSRR. Pani
Maria mimo swoich 99  lat przybyła na bal
wraz z wnuczką.

Dla 
podopiecznych 
Fundacji

Aula Kryształowa SGGW, godz. 20.00
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– Rok 2019 jest wyjątkowy i  szczególny
w historii naszej formacji, to jubileusz 100.
rocznicy powstania Policji Państwowej –
zwrócił się do zebranych generał Szymczyk.
– Przez 100 lat główny cel Policji nie zmienił
się, funkcjonariusze troszczą się o ochronę
bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie-
jednokrotnie narażając swoje życie. Dzisiej-
szy bal jest jednym z wielu przedsięwzięć,
które zostały zaplanowane w ramach obcho-
dów stulecia na terenie całego kraju. Orga-
nizując to wydarzenie, nawiązujemy do tra-
dycji naszych kolegów, funkcjonariuszy
Policji Państwowej II  Rzeczypospolitej.
W  dwudziestoleciu międzywojennym cha-
rytatywne bale były przykładem hojności
środowiska policyjnego, przedstawicieli
świata polityki, nauki, kultury i sztuki. Jes-
tem głęboko przekonany, że dziś, my
wszyscy, oprócz dobrej zabawy, którą uświet-
nią występy znakomitych artystów oraz Or-
kiestry Reprezentacyjnej Policji, będziemy
pamiętali, że bal jest przede wszystkim
przedsięwzięciem charytatywnym, mającym
na celu wsparcie najbardziej potrzebujących
w naszym policyjnym środowisku – wdowy,
wdowców i sieroty po naszych koleżankach
i kolegach, którzy w trakcie realizacji zadań
złożyli ofiarę największą dla społeczeństwa 
– oddali swoje życie. 

Komendant przywołał słowa ks. kardynała
Stefana Wyszyńskiego: „Z drobiazgów ży-
ciowych wykonanych wielkim sercem po-
wstaje wielkość człowieka” i  zaapelował
o szczodrość, dla której nagrodą będą uśmiech
i radość podopiecznych Fundacji. 

Poloneza czas zacząć!

Komendant Policji Jarosław Szymczyk
dziękuje przybyłym gościom za ich wsparcie
dla Fundacji 
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Sentencja „Szósty Charytatywny Bal Ofi-
cerski Policji – uważam za otwarty!” rozpo-
częła przygotowania do pierwszego tańca,
którym oczywiście był polonez, wykonany
przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji pod
batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trze-
pizura. Korowód poprowadziły cztery pary
Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI
im. Zofii Solarzowej, działającego przy SGGW
od 1972 r. Za parami w strojach z epoki Księ-
stwa Warszawskiego sunęły pary generalskie:
gen. insp. Jarosław Szymczyk z  małżonką
oraz jego zastępcy: nadinsp. Andrzej Szym-
czyk z  małżonką i  nadinsp. Dariusz Augu-
styniak z małżonką. 

WIELKIE SERCA
Podczas wieczoru wystąpił zespół Pectus,
który na zakończenie swojego recitalu wy-
konał przebój „Barcelona” razem z Orkies-
trą Reprezentacyjną Policji. Owacjom nie
było końca. Dla gości zaśpiewała także Ali-
cja Węgorzewska-Whiskerd, mezzosopran

i obecna dyrektor Warszawskiej Opery Ka-
meralnej. Oprawę muzyczną podczas całego
balu zapewnili policyjni muzycy, którzy nie
tylko świetnie grają, ale także mają talenty
wokalne. 

Głównym punktem karnawałowego wie-
czoru była charytatywna zbiórka na rzecz pod-
opiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sie-
rotom po Poległych Policjantach. Zebrani
obejrzeli wzruszający film o dzieciach i żonach
poległych funkcjonariuszy. Podczas zbiorki na
sali balowej, prowadzonej koncertowo przez
Beatę Chmielowską-Olech i  Tomasza Wol-
nego, zebrano 46 800 zł! Można było nabyć:
spinki do mankietów z bursztynem przeka-
zane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę,
naszyjnik od małżonki prezydenta Agaty Kor-
nhauser-Dudy, Album „Niepodległa 1918”
ofiarowany przez premiera Mateusza Mora-
wieckiego, czapki generalskie – współczesną
i  replikę przedwojennej, przekazane przez
Komendanta Głównego Policji, lot policyjnym
Black Hawkiem w towarzystwie komendanta

głównego Policji, replikę szabli generalskiej,
fotografię z ćwiczeń policjantów Biura Ope-
racji Antyterrorystycznych wykonaną przez
Marka Krupę, który na co dzień pracuje w Ga-
binecie Komendanta Głównego Policji, do-
kumentując wydarzenia w  KGP, udział
w  szkoleniu przeprowadzonym przez funk-
cjonariuszy BOA KGP, unikatowy kafel oko-
licznościowy, przygotowywany co roku na bal
oficerski przez firmę Paradyż Ceramika, ko-
szulkę Roberta Lewandowskiego wraz
z  książką Anny Lewandowskiej pt. „Żyj
zdrowo i aktywnie” zaopatrzonymi oczywiście
w  podpisy państwa Lewandowskich, su-
kienkę tenisową z autografem Agnieszki Rad-
wańskiej, suknię z kolekcji Doroty Goldpoint
wraz z  perfumami oraz koszulkę tenisową
z autografem Caroline Wozniacki. 

Dodając do tego zbiórkę w foyer auli, gdzie
wystawiono także inne atrakcyjne przed-
mioty, ogółem podczas Szóstego Charytatyw-
nego Balu Oficerskiego Policji udało się zgro-
madzić ponad 68  tys. zł, które wspomogły
podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

W foyer auli wystawione były liczne przedmioty, które można było nabyć, aby wspomóc
Fundację

Beata Chmielowska-Olech i Tomasz Wolny
podczas charytatywnej zbiórki w Auli
Kryształowej 

Zespół Pectus, 
czyli bracia Szczepanikowie w akcji

Przyszedł czas na tort – prezes Irena Zając i małżonka komendanta
Małgorzata Szymczyk kroją ciasto pod czujnym okiem nadinsp. 
w st. spocz. Władysława Padło i gen. insp. Jarosława Szymczyka 
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Trzy nowe śmigłowce
Komendant Główny Policji podpisał umowę na zakup trzech śmig-

łowców patrolowo-obserwacyjnych typu Bell-407GXi. Pierwsza ma-
szyna trafi do Policji do końca roku, a dwie kolejne do końca marca
2020 roku. Nowe śmigłowce zastąpią wycofane już z eksploatacji
Mi-2. 

Umowa została podpisana z producentem śmigłowców typu Bell –
amerykańską firmą Bell Textron Helicopter Inc. z siedzibą w Fort
Worth. Zakup nowych śmigłowców pozwoli na odbudowę policyjnego
lotnictwa

Wersja GXi, to najnowsza modyfikacja śmigłowca Bell-407, która
do produkcji weszła w ubiegłym roku. Nowoczesna awionika i osiągi
szczególnie predysponują te śmigłowce do wykorzystania do zadań
wymagających długotrwałego przebywania w powietrzu z jednoczes-
nym zapewnieniem niskich kosztów eksploatacji. Zamówione śmig-
łowce będą dodatkowo posiadały modyfikacje dostosowujące je do
szczególnych wymagań w zakresie zadań realizowanych na rzecz
wszystkich służb Policji. 

źródło: KGP

Solidarni z „Góralem”
„Góral” to aspirant sztabowy Jacek Kurzeja, szkoleniowiec BOA.

Jeden z najlepszych antyterrorystów. Zatrzymywał najgroźniejszych
przestępców, ochraniał najważniejsze osoby w państwie, zabezpieczał
wizyty prezydentów największych światowych mocarstw, był na misji
w Kosowie. Od dwóch lat walczy jednak z nowotworem żołądka 
z przerzutami do kości, wątroby i kręgosłupa. W tej walce potrzebuje
pomocy. 

Z pomocą ruszyli koledzy z jednostki antyterrorystycznej. Orga-
nizowali zawody, mecze, imprezy. Poruszyli media. Po dwóch repor-
tażach wyemitowanych w TVP udało się zebrać pieniądze na ponad
rok leczenia w niemieckiej klinice. Jacek stanął na nogi i fizycznie,
i psychicznie. Jednak w czerwcu 2018 roku pieniądze się skończyły
i terapia musiała zostać przerwana. 

Dlatego zbiórka środków trwa. Dzięki wsparciu dziennikarzy Pol-
skiego Radia i TVP Info 23 lutego br. przyjaciele „Górala” zorgani-
zowali w Warszawie pierwszy charytatywny „Spec bal”, z którego
dochód przekazany został na leczenie Jacka. Łącznie udało im się
zebrać już blisko 44 tysiące złotych. 

PM, zdj. autor

Niepełnosprawny chłopiec 
na służbie w Policji

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej
zaprosili w swoje szeregi nowego pracownika. To 8-letni Franek, którego ma-
rzeniem jest zostać policjantem. Chłopiec urodził się z rozszczepem kręgo-
słupa i porusza się na wózku inwalidzkim. Po tym jak napisał list do policjan-
tów, że chciałby być jednym z nich, zaprosili go do pełnienia służby na stoku
narciarskim w Beskidach. W ciągu jednego dnia chłopiec od kuchni poznał
służbę policjantów narciarzy oraz ratowników GOPR. Na koniec wziął udział
w konkursie poświęconym dekalogowi narciarskiemu FIS oraz nadał radiowy
komunikat dla ratowników na stokach Beskidu. 

źródło: KMP w Bielsku-Białej
zdj. KMP w Bielsku-Białej

Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Przez siedem dni osoby pokrzywdzone przestępstwami mogły
skorzystać z porad adwokatów, radców prawnych, notariuszy, apli-
kantów, a także prokuratorów, kuratorów sądowych i policjantów
w całej Polsce. Wszystko w związku z trwającym od 18 lutego Ty-
godniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Gospodarzem inicjatywy jest Ministerstwo Sprawiedliwości, 
a celem ogólnopolskiej akcji zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa
ofiar przestępstw. Inicjatywa związana jest z ustanowieniem 
22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ramach przedsięwzięcia
policjanci we wszystkich jednostkach w kraju udzielali bezpłat-
nych porad prawnych osobom, które zostały pokrzywdzone w wy-
niku przestępstwa. 

źródło: KGP
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O gólnopolski konkurs literacki „Stulecie polskiego kryminału” adre-
sowany jest do wszystkich piszących. Warunkiem jest ukończone
16 lat i literacka forma pracy. Osoby niepełnoletnie muszą do zgło-

szenia dołączyć zgodę opiekuna (wzór oświadczenia jest załącznikiem do
regulaminu). Chętnych uczestników „Niepodległa” zaprosi na warsztaty
ułatwiające pisanie i przedstawiające osiągnięcia kryminalistyki. 

Warunkiem jest, aby w opowiadaniu istotną rolę odgrywała praca Policji.
Jak zaznaczyli organizatorzy w paragrafie 2 regulaminu: „Celem Konkursu
jest popularyzacja wiedzy o historii polskiej Policji, budowanie pozytywnego
wizerunku polskiej Policji, poznanie metod pracy policyjnej i podkreślenie
wartości, jakie niesie ze sobą niepodległość kraju”. Pole do popisu mają za-
równo  znawcy współczesnych realiów, jak również badacze przeszłości i mi-
łośnicy science-fiction. W konkursie wyróżnione zostaną bowiem trzy kate-
gorie tematyczne: kryminał sto lat temu, kryminał współczesny i kryminał
za sto lat.  W każdej z kategorii przewidziano nagrody pieniężne za pierwsze
trzy miejsca (odpowiednio: 2 tys. zł, 1,5 tys. zł i 1 tys. zł). 

W jury konkursu znaleźli się autorzy kryminałów: Wojciech Chmielarz,
Robert Małecki i Anna Bińkowska oraz przedstawiciel KGP. Najlepsze opo-
wiadania ukażą się w pokonkursowej antologii „Stulecie polskiego kryminału”. 

Opowiadania należy nadsyłać do 15 czerwca br. pod adres konkurs@nie-
podlegla.gov.pl. Praca powinna zawierać maksymalnie 27 tys. znaków, czyli
około 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Wyniki zostaną ogłoszone
w Święto Policji 24 lipca 2019 r., kiedy celebrować będziemy setną rocznicę
powołania Policji Państwowej.

Organizatorami konkursu są Komenda Główna Policji i Biuro Programu
„Niepodległa”, a jego partnerem Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Policji. Partnerem medialnym jest Portal Kryminalny i  Międzynarodowy
Festiwal Kryminału. Nad konkursem patronat medialny objęła redakcja Por-
talu Czytam, bo lubię. Więcej szczegółów i  regulamin można znaleźć na
stronie www.niepodlegla.gov.pl. 

P.Ost. 

100 LAT POLICJI List Intencyjny UWAGA! Konkurs literacki30

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk
i dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Jan Kowalski pod-
pisali 7 lutego br.  List Intencyjny oraz Porozumienie w sprawie
organizacji konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne
„Stulecie polskiego kryminału” i promocji polskiej Policji w stu-
lecie jej powołania. 

Do podpisania obu dokumentów doszło w  gmachu Ko-
mendy Głównej Policji w Warszawie. Strony wyraziły wolę
współpracy w umacnianiu takich wartości, jak: wolność, po-
szanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność, które
łączą wszystkich Polaków. Biuro Programu „Niepodległa”,
jako państwowa instytucja kultury koordynowała obchody
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pro-
gram Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017–2022 zakłada
dalsze umacnianie wspólnoty obywatelskiej Polaków także
po roku wielkiego jubileuszu. W myśl Listu Intencyjnego do
końca tego okresu polska Policja będzie mogła korzystać
z  oficjalnego logo przygotowanego na stulecie odzyskania
niepodległości, a  w roku setnej rocznicy powołania Policji
Państwowej eksponować logo „Niepodległej” na swoich ma-
teriałach okolicznościowych. Strony zobowiązały się do współ-
pracy przy produkcji promocyjnych materiałów audiowizual-
nych oraz prowadzenia innych działań edukacyjnych
i kulturalnych. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie konkurs
literacki na opowiadanie kryminalne oraz szeroko pojęta pro-
mocja historii polskiej Policji w roku jej jubileuszu.  Szczegóły
tej współpracy zostaną ustalone w drodze roboczych uzgod-
nień lub odrębnych umów. Pierwszym krokiem, który został
zrealizowany kilkanaście dni później, było ogłoszenie regu-
laminu konkursu literackiego (patrz obok). Porozumienie
w  sprawie konkursu literackiego i  promocji historii naszej
formacji zostało zawarte na czas określony i obowiązuje od
dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Stulecie polskiego
kryminału

Porozumienie
z „Niepodległą”

Konkurs literacki na
opowiadanie kryminalne
lub sensacyjne jest
pierwszym dużym
przedsięwzięciem
realizowanym po
podpisaniu porozumienia
między Komendantem
Głównym Policji
a Dyrektorem Biura
Programu „Niepodległa”.
Konkurs trwa od
20 lutego br., kiedy to na
stronach KGP
i „Niepodległej” ogłoszono
jego warunki, do
15 czerwca, kiedy upływa
termin nadsyłania prac.
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Na deskach Teatru Wielkiego 
im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu odbył się wyjątkowy
spektakl, który przeniósł widzów
100 lat wstecz – do roku 1919.
Aktorów – uczniów klas policyjnych
z Zespołu Szkół Mechanicznych
oraz Zespołu Szkół Handlowych
w Poznaniu, oklaskiwali rówieśnicy
oraz licznie zaproszeni goście. 

P rzedstawienie, stanowiące żywą lekcję
historii, zostało przygotowane przez
młodzież, policjantów oraz pracowni-

ków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poz-
naniu. Wydarzenie to rozpoczęło w Wielko-
polsce obchody setnej rocznicy powstania
Policji Państwowej. 

KWP w Poznaniu jako pierwsza jednostka
w  kraju zaprezentowała publiczności nie-
zwykłe historyczne widowisko. Spektakl
przygotowany został przez uczniów klas po-
licyjnych z  Zespołu Szkół Mechanicznych
oraz Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Pomysłodawcami projektu oraz autorami sce-
nariusza są sierż. sztab. Tomasz Kowalski
oraz dr Anna Czarnecka-Dybizbańska z Wy-
działu Komunikacji Społecznej KWP w Poz-
naniu. To właśnie im 18 lutego br. przypadł
zaszczyt poprowadzenia w Teatrze Wielkim
gali rozpoczynającej wielkopolskie obchody
100-lecia powołania Policji Państwowej. 

GALA
Tego dnia na widowni zasiadło ponad 400 za-
proszonych gości, wśród których byli m.in.:
dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego
Michał Dembiński, dyrektor Wydziału Zarzą-

dzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Paweł
Kurosza, dyrektor Biura Komunikacji Społecz-
nej KGP insp. dr. hab. Iwona Klonowska, dy-
rektor Biura Historii i  Tradycji Policji KGP
nadkom. Krzysztof Musielak, wielkopolski ku-
rator oświaty Elżbieta Leszczyńska, scena-
rzystka i reżyser spektaklu pt. „Służba” Ma-
riola Daszkiewicz-Konopczyńska, a  także
uczniowie klas policyjnych z Wielkopolski wraz
z wychowawcami. 

Zanim aktorzy pojawili się na scenie, wi-
dzów powitał I zastępca komendanta woje-
wódzkiego Policji w Poznaniu. Insp. Roman
Kuster w swoim wystąpieniu podkreślił do-
niosłość wydarzenia, które jest inauguracją
uroczystości mających na celu uczczenie wy-
darzeń sprzed 100 lat. Wiceszef wielkopol-
skich policjantów serdecznie podziękował
młodzieży za ogromne zaangażowanie przy
pracy nad spektaklem, a  także opiekunom
i nauczycielom, którzy wcielili się w rolę re-
żyserów i trenerów teatralnych. 

Następnie konferansjerzy zaprosili na
scenę podinsp. Jarosława Szemerluka z Wy-
działu Komunikacji Społecznej KWP w Poz-
naniu, który przedstawił krótki rys histo-
ryczny o  Policji Państwowej. Informacje
przekazane przez policjanta stanowiły do-
skonałe wprowadzenie do tego, co chwilę
potem wydarzyło się na scenie.

SPEKTAKL
Młodzi aktorzy przenieśli widzów do minio-
nej epoki za pomocą nastrojowej pantomimy
ukazującej ulicę z tamtych lat i krótką fabułę
przypominającą kadry z  filmów Chaplina.
Nie zabrakło muzyki z  tego okresu ani
śpiewu, którym ubarwiła przedsięwzięcie
utalentowana wokalnie uczennica Sylwia
Szymkowiak. Kiedy wszyscy poczuli klimat
lat 20. i 30. XX w., prowadzący zapowiedzieli
spektakl pod tytułem „Jeden dzień ze

służby Wiktora – przodownika Policji Pań-
stwowej”.

Głównym bohaterem przedstawienia jest
tytułowy Wiktor – przodownik Policji Pań-
stwowej, który spędza kolejny, zwyczajny
dzień. Jak się okazało, zwyczajny wcale nie
oznacza nudny. W  przedstawieniu nie za-
brakło elementów akcji oraz interesujących
detali służby policyjnej, które pozwoliły uka-
zać także ówczesne kwestie obyczajowe. 

Kiedy kurtyna opadła, publiczność nagro-
dziła występujących owacjami na stojąco. 

– Podczas realizacji żywej lekcji historii
przyświecały nam takie cele, jak szerzenie
wartości patriotycznych, rozpowszechnianie
wiedzy historycznej na temat Policji Państwo-
wej oraz budowanie i wzmacnianie godnego,
pozytywnego wizerunku Policji zarówno w śro-
dowisku policyjnym, jak i w społeczeństwie.
Sztuka została stworzona w taki sposób, aby
przybliżyć współczesnemu odbiorcy, szcze-
gólnie młodzieży, to co odległe, czasami już
zapomniane, aby wydarzenia i ludzie ówcześ-
nie żyjący nie wydawali się niezrozumiani
i obcy – przyznali twórcy przedsięwzięcia.

Scena poznańskiej opery stała się swoistym
wehikułem czasu. Nie byłoby to jednak moż-
liwe, gdyby nie przychylność Renaty Borow-
skiej-Juszczyńskiej – dyrektor Teatru Wiel-
kiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
dzięki uprzejmości której, premiera mogła od-
być się na deskach jednej z najbardziej roz-
poznawalnych scen operowych w Polsce. 

IWONA LISZCZYŃSKA 
zdj. Marcin Święcichowski, 
Dominika Pupkowska-Bral 

Żywa lekcja historii
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W lutym odbyły się trzy uroczystości nadania imienia
komendom wojewódzkim, koordynowane z poziomu
KGP przez Biuro Historii i Tradycji Policji. Ceremoniom
towarzyszyło wystawienie spektaklu „Służba”,
przygotowanego przez Amatorską Scenę Policyjną
„Na Posterunku”, działającą pod auspicjami Biura
Komunikacji Społecznej KGP. Przedsięwzięcia wpisane
są w „Koncepcję działań polskiej Policji na poziomie
centralnym, w ramach przygotowań i obchodów 
100-lecia powołania Policji Państwowej”. 

P rzedwojennych patronów zyskały komendy wojewódzkie Po-
licji w: Szczecinie, Bydgoszczy i  Olsztynie. W Białymstoku
uroczystość przełożono, odbyło się tylko przedstawienie teat-

ralne. 

SZCZECIN – TADEUSZ STARZYŃSKI 
Uroczystość w KWP w Szczecinie odbyła się
5 lutego br. Przybyli na nią m.in.: wicewoje-
woda zachodniopomorski Marek Subocz, dy-
rektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł
Skubisz, dyrektor Biura Komunikacji Spo-
łecznej KGP insp. dr hab. Iwona Klonowska,
dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP
nadkom. Krzysztof Musielak, prezes Okręgu
Szczecin Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Jolanta Szyłkowska, dusz-
pasterz garnizonu zachodniopomorskiego
ks. prałat Piotr Kordula oraz przedstawiciele
służb mundurowych i  instytucji, z  którymi
szczecińscy policjanci na co dzień współpra-
cują. Rolę gospodarza pełnił komendant wo-
jewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek
Cegieła. Wszyscy przybyli na uroczystość
mogli obejrzeć wystawę poświęconą nowemu
patronowi zachodniopomorskich stróżów
prawa. Następnie w  auli Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego
w  Szczecinie wystawiono spektakl „Służba”, autorstwa Marioli 
Daszkiewicz-Konopczyńskiej, który przybliża dzieje i  rolę Policji
Państwowej. Widzowie w  ciągu kilkudziesięciu minut otrzymują
w przystępnej formie kompendium wiedzy na temat policji II Rzeczy-
pospolitej, wojennych i powojennych losów jej funkcjonariuszy oraz
spuścizny formacji, która odzwierciedla się w etosie współczesnej
Policji. Teatralna podróż przez trudne 100 lat historii Polski, w którą
wpisane są również dzieje służb porządku, zakończyła się uhonoro-
waniem osób, które przyczyniły się do realizacji przedstawienia
w Szczecinie. Odznaki „Przyjaciela Teatru” otrzymali m.in.: komen-
dant wojewódzki Policji w  Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, 
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w  Szczecinie 

mł. insp. Grzegorz Sudakow, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie
dr  Paweł Skubisz i  podinsp. Katarzyna Kamińska z  WKS KWP
w Szczecinie. 

O patronie zachodniopomorskich policjantów pisaliśmy na naszych
łamach kilkakrotnie przy okazji tematu cichociemnych. Kapitan Ta-
deusz Starzyński vel Tadeusz Parowski vel Tadeusz Rylski ps. Śle-
powron, Narcyz, Gzyms urodził się 8 maja 1903 r. w Kĳowie. Podczas
wojny polsko-bolszewickiej walczył jako ochotnik w VI Brygadzie
Piechoty Legionów. W 1925 r. wstąpił do Policji Państwowej. Służył
na posterunkach w powiatach zamojskim i węgrowskim. W 1928 r.
został przeniesiony do Lublina, gdzie był komendantem jednego
z  komisariatów. Podczas służby uzupełnił wykształcenie, kończąc
Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w  Wilnie. Prawo 
wykładał w Centralnej Szkole Policji Państwowej w Mostach Wiel-
kich. Potem pracował w Warszawie w Urzędzie Śledczym Komendy
Wojewódzkiej PP w Warszawie, gdzie dosłużył się stopnia komisarza.
We wrześniu 1939 r. został internowany na Węgrzech. Przedostał się
do wojska we Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Służył m.in.
w dywizjonie pociągów pancernych. Zgłosił się do służby w okupo-
wanej Polsce. Odbył kursy dywersji, a potem sam szkolił innych. Do

kraju został zrzucony z 8 na 9 kwietnia 1944 r. w ramach operacji
„Weller 7”. W lipcu 1944 r. dostał przydział do Wydziału Kontrwy-
wiadu i Bezpieczeństwa (komórka „997”) Oddziału II Informacyjno-
-Wywiadowczego Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, który
zajmował się rozpracowywaniem niemieckich organów bezpieczeń-
stwa. Po Powstaniu Warszawskim został do 15 października 1944 r.
w stolicy, aby zabezpieczyć i dopilnować wywiezienia dokumentów.
Prawdopodobnie cały czas pozostawał w konspiracji, również w marcu
1945 r., gdy w Warszawie podjął pracę w Ministerstwie Poczt i Tele-
grafów. Służba Bezpieczeństwa aresztowała go w listopadzie 1945 r.
Przeszedł brutalne śledztwo, które pozostawiło trwałe kalectwo.
Człowiek, który przeżył wojenną tułaczkę, walkę o Polskę, rozłąkę

Patroni garnizonów

Uroczystość 
w KWP w Szczecinie 
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z rodziną przeszedł załamanie w komunistycznym więzieniu, gdzie
dwukrotnie próbował targnąć się na życie. W 1947 r. został skazany
na karę śmierci, którą zamieniono potem na 10  lat więzienia.
W 1955 r. z powodu złego stanu zdrowia dostał urlop na leczenie.
W 1958 r. uchylono wszystkie wyroki przeciw przedwojennemu po-
licjantowi i umorzono postępowanie karne. Tadeusz Starzyński zmarł
w Warszawie w 1970 r. 

BYDGOSZCZ – WITALIS OLSZAŃSKI 
W garnizonie kujawsko-pomorskim uroczystość odsłonięcia tablicy
poświęconej patronowi obyła się 6 lutego. Na zaproszenie komen-
danta wojewódzkiego Policji w  Bydgoszczy insp. Pawła Spychały

przybyli m.in.: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz,
sekretarz województwa Marek Smoczyk, naczelnik Delegatury IPN
w  Bydgoszczy Edyta Cisewska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
służb i  instytucji. Nie mogło oczywiście zabraknąć dyrektor BKS
KGP insp. dr hab. Iwony Klonowskiej oraz dyrektora BHiTP KGP
nadkom. Krzysztofa Musielaka. Gościem honorowym był ks. biskup
Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej, który poświęcił tablicę
ku czci insp. Witalisa Olszańskiego. 

Ceremonia stała się okazją do odznaczenia związkowym „Krzyżem
Niepodległości” wyróżniających się osób. Odznaczeniem I klasy zos-
tali uhonorowani: komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp.
Paweł Spychała oraz ks. prałat Stanisław Kotowski, kapelan kujaw-
sko-pomorskiej policji. Tradycyjnie po części ceremonialnej odbył
się spektakl „Służba”, który wystawiono w Kinoteatrze Klubu In-
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Odznaki „Przyjaciela Teatru”
trafiły m.in.: do komendanta wojewódzkiego insp. Pawła Spychały,
kierownika Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Piotra Pu-
banza i kierownik Sekcji Ogólnej w Wydziale Komunikacji Społecznej
KWP w Bydgoszczy nadkom. Joanny Dunisławskiej. 

Patron kujawsko-pomorskich policjantów był przedwojennym ko-
mendantem wojewódzkim w Toruniu. Insp. Witalis Olszański urodził
się 11 września 1885 r. w Żelechowie Wielkim w Galicji. W czasie
nauki związał się z tajnymi organizacjami niepodległościowymi. Od
1906 r. studiował we Lwowie prawo, a potem agronomię w Krakowie.
W czasie I wojny światowej trafił do CK Armii. Walczył na frontach
rosyjskim i włoskim. Dosłużył się stopnia porucznika. Służbę w armii
Austro-Wegier zakończył 30 października 1918 r. , a już 1 listopada
zgłosił się jako ochotnik do obrony Lwowa podczas wojny polsko-
-ukraińskiej. Przyszły policjant za odwagę i  męstwo został wielo-
krotnie odznaczony, m.in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzy-
żem Obrony Lwowa. Awansowano go do stopnia kapitana.

Po zakończeniu walk o niepodległość wstąpił do Policji Państwowej.
Służył we Lwowie, gdzie otrzymał stopień nadkomisarza (był to
przed wojną pierwszy stopień w korpusie oficerów wyższych, odpo-
wiednik dzisiejszego podinspektora). Potem awansowano go do stop-
nia podinspektora (czyli współczesnego młodszego inspektora) i mia-
nowano komendantem wojewódzkim PP w Nowogródku, gdzie zajął
się organizacją formacji w województwie nowogrodzkim, które po-
wstało w 1921 r. po wojnie polsko-sowieckiej. W 1927 r. objął stano-
wisko komendanta wojewódzkiego PP w  Toruniu, gdzie zajął się
reorganizacją policji w województwie pomorskim. W 1935 r. już jako
inspektor z powrotem trafił do Nowogródka. Po wybuchu II wojny
światowej dostał się do niewoli radzieckiej. Trafił do obozu NKWD
w Ostaszkowie, skąd jeszcze w grudniu 1939 r. został wywieziony
w nieznanym kierunku i słuch po nim zaginął. 

OLSZTYN – HELIODOR GRUSZCZYŃSKI 
Odsłonięcia tablicy poświęconej przedwojennemu
policjantowi dokonano w KWP w Olsztynie 7 lu-
tego  br. Nadkom. Heliodor Gruszczyński był
w okresie II Rzeczypospolitej komendantem po-
wiatowym Policji Państwowej w Nowym Mieście
Lubawskim. Na ceremonię nadania imienia ko-
mendzie wojewódzkiej przybyli m.in.: wojewoda
warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wicemarsza-
łek województwa warmińsko-mazurskiego Miron
Sycz, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, 
parlamentarzyści z tego regionu oraz przedstawi-
ciele organizacji i  służb, które współdziałają 
z  Policją. Obecny był dyrektor BHiTP KGP 
nadkom. Krzysztof Musielak, a dyrektor BKS KGP
insp.  dr  hab.  Iwonę Klonowska reprezentowała
w Olsztynie podinsp. Monika Florczuk, naczelnik
Wydziału Promocji Policji w BKS KGP. Gospoda-
rzem uroczystości był komendant wojewódzki 
Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. 

Następnie goście przenieśli się do Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w  Olsztynie, gdzie wystawiono spektakl „Służba”.
Po przedstawieniu Odznaki „Przyjaciela Teatru” odebrali m.in.: ko-
mendant wojewódzki insp. Tomasz Klimek, wojewoda Artur Cho-
jecki, dyrektor CEiIK w Olsztynie Krzysztof Stachowski i nadkom.
Robert Brzycki, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
w Olsztynie. 

Patron garnizonu kujawsko-pomorskiego nadkom. Heliodor Grusz-
czyński urodził się 20 lipca 1892 w Radziwiliszkach, na terenie obec-
nej Litwy. Podczas I  wojny światowej był w  armii rosyjskiej. Od
15 września 1917 r. służył w I Korpusie Polskim pod dowództwem

KWP w Bydgoszczy – składanie wieńców przed tablicą patrona Tablica ku czci
nadkom. Heliodora
Gruszczyńskiego przed
KWP w Olsztynie 

Dyrektor Krzysztof Musielak i naczelnik Monika Florczuk
w CEiIK w Olsztynie 
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gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Dowborczycy jesienią 1918 r. ode-
grali znaczną rolę w  tworzeniu Wojska Polskiego, stając się kadrą
wielu jednostek. Heliodor Gruszczyński trafił do Batalionów Celnych,
Wojskowej Straży Granicznej i  innych formacji, które ochraniały
wtedy granicę. W policji znalazł się po rozformowaniu Straży Gra-
nicznej i przejęciu jej obowiązków na wschodnich i północno-wschod-
nich rubieżach II RP przez funkcjonariuszy PP. Służył m.in.: w Wilnie
i Grudziądzu. W 1930 r. dostał awans na komisarza PP, a w 1935 r.
został komendantem powiatowym PP w Nowym Mieście Lubaw-
skim, gdzie służył do wybuchu II wojny światowej. Dostał się do
niewoli sowieckiej. Jak większość policjantów został osadzony w obo-
zie w Ostaszkowie, a wiosną 1940 r. zamordowany strzałem w tył
głowy w Twerze (wtedy – Kalininie) i wrzucony do dołów śmierci
w Miednoje. W 2010 r. podczas obchodów 70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej został pośmiertnie awansowany do stopnia nadkomisarza. 

„SŁUŻBA” W BIAŁYMSTOKU 
Przeniesienie uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi
policjantów garnizonu podlaskiego nie przeszkodziło wystawieniu
spektaklu „Służba”, które odbyło się 8 lutego br. w Uniwersyteckim
Centrum Kultury na terenie białostockiego kampusu akademickiego. 

Do uczestników wydarzenia list skierował
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński,
który nie mógł przy-jechać do Białegostoku.
W piśmie przeczytać można m.in.: Mając na
uwadze, że przyszłość budowana jest na fun-
damencie przeszłości należy podkreślić, że funk-
cjonariusze Policji Państwowej, dzięki swojej
ofiarności i poświęceniu odegrali znaczącą rolę
w  budowaniu Niepodległej Rzeczypospolitej
i zapewnieniu bezpieczeństwa Jej obywatelom.
W  sposób wymowny o  tym wszystkim mówi

spektakl, który niezwykle profesjonalnie i atrakcyjnie, ale budząc jed-
nocześnie wzruszenie, pokazuje dzieje Policji w Polsce.

W Białymstoku Odznaki „Przyjaciela Teatru” otrzymali m.in.: ko-
mendant wojewódzki nadinsp. Daniel Kołnierowicz, i jego zastępca
mł.  insp.  Jacek Tarnowski, rektor Uniwersytetu w  Białymstoku
prof. dr hab. Robert Ciborowski, zastępca kanclerza Uniwersytetu
w Białymstoku mgr inż. Wojciech Pilichowski, kom. Anetta Gro-
chowska-Kasperowicz, naczelnik Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji
i Remontów KWP w Białymstoku oraz nadkom. Agnieszka Kuczyń-
ska-Bielawska naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
w Białymstoku. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Mirosława Rudzińska, Przemysław Słomski, 

Tomasz Markowski i Marcin Gawryluk 

Dyrektor Iwona Klonowska i dyrektor Krzysztof
Musielak w Uniwersyteckim Centrum Kultury
w Białymstoku 

Aktorzy ASP „Na Posterunku” na scenie w Białymstoku

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ XII edycja

Zapraszamy do udziału 
Można już przesyłać zgłoszenia do XII edycji
ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi
pomógł”, organizowanego przez Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” we współpracy z Biurem
Prewencji KGP.

B iuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 2008 r.
uczestniczy w organizacji ogólnopolskiego konkursu „Po-
licjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogól-

nopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. 

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji,
którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, em-
patyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działa-
niem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej
ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta
jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie ini-
cjatyw na rzecz ochrony osób
dotkniętych przemocą w ro-
dzinie.

Konkurs trwa nieprzerwa-
nie od 2008 roku. Od tego
czasu odbyło się już 11 jego
edycji, podczas których wy-
łoniono 55 laureatów zasłu-
gujących – w ocenie społe-
czeństwa – na szczególne
wyróżnienie. Byli to funkcjo-
nariusze reprezentujący za-
równo służbę prewencyjną,
jak i kryminalną. 

Uroczystość wręczenia wy-
różnień wpisana jest corocz-
nie w centralne obchody
Święta Policji. W uroczysto-
ści wręczania wyróżnień
biorą udział laureaci kon-
kursu wraz z przełożonymi oraz laureaci ostatniej edycji kon-
kursu.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia policjanta może dokonać
osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast lau-
reatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której
wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich
trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji
KGP. 

źródło: BP KGP
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W służbie jest od 12 lat. Zaangażowany, rzetelny, sumienny.
Prawdziwy policjant pierwszego kontaktu. – Wzbudza za-
ufanie, potrafi rozmawiać i słuchać – mówią koledzy i przy-

znają, że dzięki tym cechom zaskarbia sobie serca mieszkańców Kon-
stantynowa. 

– Zawsze uśmiechnięty,
otwarty, można na niego liczyć –
dodają mieszkańcy, a on sam tłu-
maczy: – Po prostu lubię swoją
pracę. Nie jest to może łatwy za-
wód, ale daje dużo satysfakcji.

Policja nie była jego marzeniem.
Wstąpił, żeby odrobić wojsko
i spodobało mu się tak bardzo, że
teraz nie wyobraża sobie innej
pracy. Najbardziej w  byciu poli-
cjantem ceni sobie brak rutyny,
tego, że nie ma powtarzalności,
która może nudzić. Codziennie
coś się dzieje, każda sprawa to
nowe wyzwanie. A przy tym lubi
kontakt z ludźmi. Bardzo.

– Staram się być zawsze natu-
ralny, nie stwarzam dystansu, nie
wywieram presji – mówi Artur
Fraszka. – Uważam, że rolą poli-
cjantów, zwłaszcza dzielnico-
wych, jest słuchać ludzi, rozma-
wiać z nimi i pomagać. 

Do konkursu zgłosiła go miesz-
kanka Konstantynowa Łódz-
kiego. Dzielnicowy od dłuższego
czasu pomagał jej w rozwiązaniu
trudnej rodzinnej sytuacji. Mąż
kobiety, alkoholik, znęcał się nad
nią i nad dzieckiem psychicznie
i  fizycznie. „Nasze życie to był
nieustający i  niekończący się
koszmar – pisała w uzasadnieniu

zgłoszenia. – Byłam wrakiem człowieka, pozbawiona godności i włas-
nej wartości”.

Wszystko zaczęło zmieniać się, gdy sprawą zajął się dzielnicowy
Artur Fraszka. Po pierwsze zmienił myślenie kobiety i zmobilizował
do działania. Wspierał, by była konsekwentna, pomagał, gdy brako-
wało jej sił. Systematycznie pojawiał się w jej domu, kontrolując za-
chowanie męża. 

– Dzięki niemu poczułam się bezpieczna. To dało mi siłę, zdecy-
dowałam się na rozwód i  złożenie zawiadomienia o  psychicznym
znęcaniu się nade mną i córką – mówi kobieta. – Gdyby nie jego po-
moc, ta gehenna trwałaby do dziś.

Mieszkanka Konstantynowa w podziękowaniu za wyjątkowy profes-
jonalizm i okazane serce zgłosiła dzielnicowego do konkursu „Policjant,
który mi pomógł”. Spośród ponad stu zgłoszeń z całej Polski jego po-
stawa oraz zaangażowanie na rzecz pomocy osobom doznającym prze-
mocy zostały docenione przez Kapitułę, składającą się z pracowników
Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji

konkursu i przedstawiciela Komen-
danta Głównego Policji. Dla poli-
cjanta wyróżnienie było wielkim
zaskoczeniem i ogromną nagrodą.

– Moja pierwsza myśl była
taka, że przecież nie zrobiłem
niczego nadzwyczajnego, bo jako
dzielnicowy jestem wszędzie
tam, gdzie mnie potrzebują. Do-
piero potem dotarło do mnie, że
dla tej kobiety to była radykalna
zmiana życia  – mówi mł. asp.
Artur Fraszka.

Dla młodszych stażem kole-
gów ma dwie rady: zawsze pełnić
służbę z uśmiechem i uczyć się
od doświadczonych policjantów.

– Pamiętam, jak zostałem
przyjęty do służby i zaraz na po-
czątku podszedł do mnie sie-
rżant sztabowy i powiedział: „Ty
będziesz ze mną jeździł”. Pyta-
łem go potem, dlaczego akurat
mnie wybrał, a on na to, że do-
wiedział się, że mi zależy i będę
chciał się uczyć. 

AK
zdj. Paweł Ostaszewski

Jestem wszędzie tam, 
gdzie mnie potrzebują 
Być życzliwym, zawsze. Pełnić służbę z uśmiechem
i jak najwięcej czerpać od starszych kolegów – to rada
mł. asp. Artura Fraszki, dzielnicowego z Komisariatu
Policji w Konstantynowie Łódzkim, dla tych, którzy chcą
być dobrymi policjantami. Dzielnicowy jest jednym
z pięciu laureatów ostatniej edycji konkursu 
„Policjant, który mi pomógł”. 

Mł. asp. Artur Fraszka 
na pl. Marszałka Piłsudskiego 
w Warszawie podczas wręczenia
nagrody w konkursie 
„Policjant, który mi pomógł”
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90 LAT TEMU
Marzec 1929

• Powoli, ale systematycznie
wzrasta liczba pojazdów służbowych
w  policyjnej formacji. W  marcu KG
PP zakupiła 10  samochodów marki
Chevrolet Sport Touring (USA),
10 motocykli Harley Davidson (USA,
4-osobowy) oraz 300  rowerów (z poznańskiej fabryki „Inventia”).
W ten sposób w inwentarzu taboru kołowego polskiej policji odno-
towano blisko 150 samochodów osobowych, 50 ciężarowych, 30 mo-
tocykli i około 800 rowerów.

4 III – W Szkole Oficerskiej PP w Warszawie odbyła się uroczystość
zamknięcia pierwszego – po przeprowadzonej reformie szkolnictwa
policyjnego – kursu oficerskiego. Ukończyło go 84 słuchaczy, w tym
z wynikiem bardzo dobrym – 8, dobrym – 63, dostatecznym – 9, z po-
prawkami – 4. Świadectwa ukończenia kursu wręczył absolwentom
komendant główny PP płk Jagrym-Maleszewski. Życzył też swoim
podkomendnym dalszych sukcesów w służbie dla dobra ojczyzny. 

19 III – Wzorem lat ubiegłych cały korpus policyjny uroczyście
świętował imieniny pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
W przeddzień święta do Warszawy przybyły delegacje ze wszystkich
komend wojewódzkich, aby wspólnie z komendantem głównym PP
złożyć marszałkowi hołd. W dniu imienin komendant główny w oto-
czeniu delegacji przybył do Belwederu, gdzie na ręce pierwszego wice-
ministra spraw wojskowych złożył dla Marszałka Piłsudskiego życzenia
oraz album pamiątkowy, zawierający adres p. komendanta głównego
i depesze od wszystkich komendantów wojewódzkich powiadamiające,
że cała policja – jak jeden mąż – dla uczczenia imienin Pierwszego
Marszałka Polski zapisała się na członków LOPP [Ligi Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej] oraz Komitetu Floty Narodowej.

23 III – Z apelem o udostępnienie historycznych dokumentów
dotyczących udziału funkcjonariuszy PP w  wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920 r., zwrócił się do swych podkomendnych płk Jagrym-
-Maleszewski, komendant główny PP, w okólniku nr 7228/29. Ze-
brany w ten sposób archiwalny materiał zostanie wykorzystany do
opracowania przez Wojskowe Biuro Historyczne obszernej monografii
dokumentującej sowiecką agresję na Polskę oraz heroiczne zmagania
polskich oddziałów (w  tym funkcjonariuszy Policji Państwowej)
z bolszewickim najeźdźcą. 

40 LAT TEMU
Marzec 1979

• Olbrzymie tereny kraju dotk-
nięte zostały powodzią wskutek
niespotykanego dotąd wylewu Wi-
sły, Warty, Bugu, Narwi i  innych
rzek, które wystąpiły z brzegów. Pod
wodą znalazły się znaczne obszary łąk i gruntów uprawnych. Trzeba
było ewakuować tysiące rodzin. Szczególnie trudna i dramatyczna
sytuacja wystąpiła w województwach: ostrołęckim, ciechanowskim
i łomżyńskim. Na terenach objętych powodzią w dzień i noc walczyło
z  żywiołem tysiące żołnierzy WP, funkcjonariuszy MO, strażaków
oraz ludność cywilna.

• W Boguchwale (woj. rzeszowskie) oddano do użytku nowy dwu-
kondygnacyjny posterunek MO, wyposażony we wszystkie niezbędne
do funkcjonowania urządzenia i  instalacje. Jego wykonawcą były 
Zakłady Remontowo-Budowlane KW MO w Rzeszowie, które spo-
łecznie wspierali przedstawiciele lokalnych władz i załogi zakładów
pracy. Samorzutnie i bez liczenia godzin przepracowanych na budowie,
przed i po służbie, angażowała się również cała załoga posterunku. 

• W Warszawie obradował VII Zjazd Ligi Kobiet, który podsumo-
wał czteroletnią działalność tej organizacji i  wytyczył w  przyjętej
uchwale zadania na lata 1979–1982. Wśród uczestniczek zjazdu były
33 delegatki Koła Rodziny Milicyjnej. 

• Sierżant Mieczysław Białkowski, funkcjonariusz Wydziału Ruchu
Drogowego KW MO w Kielcach, pełniący wraz z dwoma społecznymi
inspektorami rd. służbę w pobliżu zapory na zalewie „Rejów” w Ska-
rżysku Kamiennej, usłyszał w pewnej chwili przeraźliwy krzyk ko-
biety wołającej o pomoc, dolatujący znad zamarzniętego rozlewiska.
Milicjant bez wahania ruszył na ratunek, dostrzegając szamoczącą
się w  lodowatej wodzie, wśród kawałków popękanego lodu, małą
dziewczynkę. Sierż. Białkowski błyskawicznie wskoczył do wody,
ratując 8-letnią Grażynkę przed utonięciem.

• W Szkole Podoficerskiej MO w Pile gościł komendant główny
MO gen. bryg. Stanisław Zaczkowski. Spotkał się z kadrą dydak-
tyczną SP i  słuchaczami, których zapoznał ze strukturą przestęp-
czości w kraju, omówił czynniki determinujące określone kategorie
przestępstw oraz nakreślił aktualne kierunki działania formacji. 

20 LAT TEMU
Marzec 1999

• Grupa posłów AWS złożyła
w Sejmie RP projekt ustawy zaost-
rzającej kary dla kierowców prowa-
dzących pojazdy po spożyciu alko-
holu lub środków odurzających.
Autorzy projektu postulują, aby używanie samochodu w stanie nie-
trzeźwości było kwalifikowane jako przestępstwo zagrożone karą do
2 lat więzienia. Proponują także wprowadzenie kary konfiskaty po-
jazdu pĳanego kierowcy, po sądowym wyroku.

3 III – W Warszawie, pod przewodnictwem posła Pawła Jarosa
(AWS), obradował sejmowy Zespół ds. Policji. Dyskutowano nad
problemami płacowymi i  socjalnymi funkcjonariuszy, stanem bez-
pieczeństwa po reformie administracji państwowej, w  tym m.in.
bezkarnością handlarzy narkotykami na terenie zlikwidowanych wo-
jewództw, gdzie przestały działać ogniwa do walki z  tą patologią.
Krytycznie oceniano też reformę służby zdrowia, która utrudniła
policjantom dostęp do lekarza (m.in. przez zlikwidowanie niektórych
ambulatoriów w policyjnych jednostkach).

3 III – Minister SWiA Janusz Tomaszewski oraz szef resortu spraw
wewnętrznych Ukrainy Jurĳ Krawczenko podpisali w Kĳowie umowę
o wspólnym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Współpraca
między polską policją i ukraińską milicją obejmować będzie zwłaszcza
działania operacyjne oraz wymianę informacji. 

10–11 III – Policjanci z  KWP we Wrocławiu i  funkcjonariusze
Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali działający na znaczną skalę
kanał przerzutu imigrantów z  Polski do Niemiec. Zatrzymano
29 osób, którym zarzucono nielegalne przeprowadzenie przez granicę
polsko-niemiecką 3880 obywateli Somali, Bangladeszu, Afganistanu,
Indii, Sri Lanki i Pakistanu.

12 III – W KGP podpisano porozumienie z Federalnym Biurem
Śledczym USA (FBI) w sprawie umożliwienia polskiej Policji bez-
pośredniego dostępu do amerykańskich baz danych, dotyczących
skradzionych samochodów i łodzi. 

25 III – Sierżant sztabowy Mariusz Ilnicki, starszy policjant Od-
działu Prewencji Policji z Gorzowa Wlkp. zginął od kul na drodze 
E-65 Zielona Góra – Świebodzin, kiedy nocą podjął pościg za ban-
dytami uciekającymi samochodem Renault 19. To z niego posypały
się strzały.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP
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W 2004 roku Komisja Europejska zainicjowała
propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Od tej pory w Europie i na świecie jest obchodzony
Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce od 2005 roku
jego organizatorem jest Polskie Centrum Programu
Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut
Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

W obchodach DBI uczestniczą szkoły, organizacje pozarzą-
dowe, media, firmy i osoby prywatne, organizując lokalnie
zajęcia edukacyjne, kampanie informacyjne, konkursy i hap-

peningi. Od lat celem takich inicjatyw jest podnoszenie świadomości
o zagrożeniach, jakie mogą spotkać w sieci dzieci i młodzież. Pod-
stawowym elementem programu jest przybliżanie tej tematyki ro-
dzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz nagłaśnianie inicjatyw
dotyczących bezpieczeństwa on-line. 

KONFERENCJA
Centralnym punktem tegorocznych obchodów DBI była konferencja
pod hasłem „Działajmy razem”, zorganizowana w Warszawie 5 lutego
br. pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Komendy Głównej Policji i Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Skierowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego,
profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów i zgromadziła
blisko 700 osób.

Temat przewodni konferencji zwraca uwagę na potrzebę współ-
pracy dostawców treści i usług internetowych  z rodzicami, nauczy-
cielami, decydentami i specjalistami różnych sektorów i branż, która
połączy wszystkich w zaangażowaniu się do działań podnoszących
bezpieczeństwo przy korzystaniu z internetu. Prelegenci w wystą-
pieniach podkreślali, że przeciwdziałanie szkodliwym treściom
w sieci, hejtowi, cyberprzemocy czy uzależnieniom ma większą siłę
oddziaływania, jeśli dzieci i młodzież będą znać zagrożenia i nauczą
się rozróżniać świat realny od wirtualnego. Do wprowadzania pozy-
tywnych zmian w sieci powinny włączać się instytucje i organizacje
centralne i lokalne. Na stronie organizatorów DBI zarejestrowano
ponad 3300  inicjatyw w  całym kraju, w  których uczestniczy też 
Policja.

Policjanci wykorzystują każdą dostępną formę zwrócenia uwagi
na problem bezpieczeństwa w sieci, dlatego aktywnie biorą udział
w takich przedsięwzięciach, jak obchody DBI. Policjanci prowadzą
wiele działań profilaktycznych przez cały rok i nie sposób opisać ich
wszystkich inicjatyw. Dla przykładu przedstawiamy działania, jakie
są realizowane w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu w dwóch
województwach leżących na przeciwległych krańcach Polski.

DBI Z LUBUSKĄ POLICJĄ
Lubuscy policjanci, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Inter-
netu 2019 r., od 4 do 8 lutego przeprowadzili w szkołach wojewódz-
twa 420 spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami
i nauczycielami. W Zielonej Górze i Słubicach spotkali się z młodymi
ludźmi podczas kwalifikacji wojskowej, natomiast w Gorzowie Wlkp.
przygotowano dla młodzieży pokaz filmu o cyberprzemocy pt. „Przy-

tul mnie”. Po filmie odbyła się dyskusja na temat hejtu w internecie,
jego konsekwencjach oraz obrony przed tzw. mową nienawiści.

Także w ramach obchodów DBI Wydział Prewencji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ogłosił dla uczniów klas VI–VIII
szkół podstawowych woj. lubuskiego Konkurs na MEM profilaktyczny
dot. przeciwdziałania cyberprzemocy. Jego rozstrzygnięcie  odbędzie
się 7 marca br. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i na-
grody rzeczowe. Najlepsze MEM-y zostaną wykorzystane w kampa-
niach informacyjno-edukacyjnych policji lubuskiej. 

DBI NA PODLASIU
Konkurs fotograficzny „NIEbezpieczny INTERNET”, III  edycja
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień od Inter-
netu, ogłoszonego przez monieckich policjantów, oraz działania „Cyf-
rowego Patrolu” białostockich funkcjonariuszy to przykłady działań
zorganizowanych na terenie całego garnizonu podlaskiego w związku
z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem!”. 

Przez cały rok podlaska policja prowadzi działania edukacyjne
w zakresie bezpiecznych zasad korzystania z Internetu, realizując
programy profilaktyczne: „Cyberzagrożenia” – KMP w Białymstoku,
„CYBERPRZEMOC – jak być bezpiecznym w sieci” – KPP w So-
kółce, „Świadomi i Bezpieczni w Wielkiej Sieci” – KPP w Siemiaty-
czach oraz „Bez nienawiści w realu i na portalu” – KPP w Mońkach.
Inicjowane są spotkania profilaktyczne z młodzieżą, rodzicami i kadrą
pedagogiczną, konkursy plastyczne, turnieje wiedzy oraz przedsta-
wienia profilaktyczne przygotowane przez uczniów, gdyż tylko sys-
tematyczna edukacja przynosi wymierne korzyści. Do tegorocznych
działań włączyły się również ośrodki kuratorskie przy sądach rejono-
wych, Pracownia Orange w  Wysokiem Mazowieckiem oraz biało-
stocka delegatura Urzędu Komunikacji. Wydział Prewencji KWP
w  Białymstoku współpracuje również z  instytucjami, uczelniami 
wyższymi celem edukowania w zakresie bezpiecznego korzystania
z nowoczesnych technologii, co jest ważnym aspektem wychowaw-
czym przeprowadzonych działań profilaktycznych. 

KCh
podinsp. Anna Księżak-Nowak

Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.
Katarzyna Gromadzka

Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku
zdj. KWP w Białymstoku

Dzień Bezpiecznego Internetu
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Od października ubiegłego roku
publikujemy rozmowy z oficerami
łącznikowymi polskiej Policji
akredytowanymi przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych przy
placówkach dyplomatycznych
Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami kraju. Oprócz łączników,
których miejscem pracy są
ambasady RP, polscy policjanci
służą także w Europolu i Interpolu,
gdzie pełnią podobną, choć nie taką
samą, rolę. Dziś na naszych łamach
kom. Grzegorz Kanios, który
na co dzień służy w Sekretariacie
Generalnym Interpolu w Lyonie.
Przy Interpolu polska Policja ma
jeszcze drugiego funkcjonariusza –
podinsp. Mateusza Walczaka, który
jest szefem Koordynacji na Europę
w Sekretariacie Generalnym
Interpolu. 

Czym różni się Pana służba od służby
akredytowanego przez MSZ oficera
łącznikowego polskiej Policji? 

– Chociażby czasem służby. Oficerowie
łącznikowi na okres delegowania są pra-
cownikami MSZ. Podstawowy czas takiej
służby to cztery lata, z możliwością prze-
dłużenia o kolejne cztery. W Interpolu po
wygraniu konkursu otrzymuje się trzyletni
kontrakt. Po trzech latach, jeżeli Interpol
jest zadowolony i  ma chęć utrzymać pra-
cownika, zwraca się z prośbą do jego kraju
o  przedłużenie kontraktu o  kolejne trzy
lata. I  na tym się kończy. Chyba że ktoś
chce się starać o jakieś stanowisko, ale to
już jest poza Policją. Moja służba zakończy
się w listopadzie 2020 r. 

Dlaczego zdecydował się Pan na służbę
wymagającą opuszczenia kraju i zmiany
całego dotychczasowego życia? 

– Jeżeli chodzi o współpracę międzynaro-
dową, to można śmiało powiedzieć, że to
nie ja się zdecydowałem, ale że to ona mnie
znalazła. Służyłem w  Komisariacie Policji
w  Lublinie, gdzie byłem dzielnicowym.
W 2006 r. został ogłoszony konkurs na dziel-
nicowego roku w naszym mieście, w którym
zająłem miejsce w ścisłej czołówce. Nagrodą
było dwutygodniowe szkolenie w Holandii.
Znałem język, więc chętnie pojechałem.
Dwa lata później komendy wojewódzkie
tworzyły stanowiska oficerów kontaktowych
do spraw międzynarodowej współpracy Po-
licji. Wyjazd do Holandii sprzed dwóch lat
spowodował, że znalazłem się na liście osób
znających język angielski. Wygrałem konkurs
i od 2008 r. zajmowałem się współpracą mię-
dzynarodową jako oficer kontaktowy KWP
w Lublinie. W 2011 r. aplikowałem na sta-
nowisko oficera łącznikowego przy Europolu.
Zostałem przyjęty. Była to służba w sześcio-

miesięcznych rotacjach, pracowałem od lu-
tego do sierpnia 2011 r. Spodobało mi się
i zacząłem szukać możliwości wyjazdu. Na
stanowisko oficera łącznikowego przy am-
basadzie trochę brakowało mi rangi, bo tam
brani są pod uwagę oficerowie od stopnia
podinspektora wzwyż. Natomiast w  przy-
padku Interpolu spełniałem kryteria. Prze-
szedłem kwalifikacje w KGP, zostałem wy-
stawiony na jedno ze stanowisk jako
kandydat, ponieważ Polska nie ma przypi-
sanych funkcji, jakie obsadza. Na miejscu
wygrałem konkurs na stanowisko oficera re-
gionalnego do spraw współpracy w regionie
europejskim, gdzie m.in. skutecznie wspo-
mogłem kandydaturę Polski na organizatora
Europejskiej Konferencji Regionalnej, która
odbędzie się w tym roku w Katowicach. Po
trzech latach Interpol wystąpił o  przedłu-
żenie kontraktu. Otrzymałem zgodę z Polski.
Stwierdziłem, że trzeba się rozwĳać i  wy-
startowałem w  konkursie na stanowisko 
kierownicze. Od kwietnia 2018 r. jestem ko-
ordynatorem Poddyrektoriatu ds. Krymina-

Jestem małym trybem 
w dobrze działającej maszynie

Kom. Grzegorz Kanios 

Ukończył studia administracyjne na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Policją związany jest
od 2001 r. Zaczynał w OPP w Warszawie, potem służył
w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym KP V w Lublinie,
gdzie został dzielnicowym. Od 2008 do 2014 r. służył
jako oficer kontaktowy ds. międzynarodowej wymiany
informacji kryminalnych w  Wydziale Wywiadu Krymi-
nalnego KWP w Lublinie, z półroczną służbą na stano-
wisku oficera łącznikowego polskiej Policji przy Euro-
polu w  Hadze. Ukończył wiele kursów i  szkoleń
międzynarodowych. Brał udział w wymianach policyjnych CEPOL i IPA oraz dwu-
krotnie jako ekspert doradca w operacjach międzynarodowych na drogach w Holandii
„CC E 30” w 2011 r. i w 2012 r. Od listopada 2014 r. służy w Sekretariacie Generalnym
Interpolu w Lyonie. 
Jego zainteresowania to podróże, w szczególności poznawanie miejsc niepopular-
nych turystycznie, odkrywanie lokalnych kultur i tradycji. Interesują go też wszelkiego
rodzaju nowinki techniczne, nowe technologie i  ich zastosowanie w codziennym
życiu. 
Ma żonę Monikę i syna Macieja. 
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listyki i Zarządzania Danymi w Sekretariacie Generalnym
Interpolu w Lyonie. 

Jak łączy Pan pracę na stanowisku naczelnikowskim
z funkcją oficera łącznikowego? 

– Jest tu pewna dwoistość. De facto jestem pracow-
nikiem Interpolu i wykonuję zadania na rzecz organi-
zacji. Polska jednak, jako kraj wysyłający, potrzebuje
mojej pomocy przy różnych sprawach. To są takie same
zadania, jak oficerów łącznikowych przy ambasadach,
których niejednokrotnie też wspieram. Chodzi tu
przede wszystkim o współpracę z takimi krajami, gdzie
inne kanały nie funkcjonują. SIS, Sirene, Europol dzia-
łają na Starym Kontynencie, ale w przypadku porwania
rok temu Polki w RPA trzeba było oprzeć się właśnie
na Interpolu. 

W  Interpolu pracują policjanci z  prawie 130  krajów
świata, spośród 194 krajów członkowskich. Są w jednym
miejscu, trzeba tylko umieć do nich dotrzeć, przekonać
do wsparcia działań, które idą drogą oficjalną, przyspieszyć
to, co można i użyć ich prywatnych znajomości. Oczywiś-
cie wszystko na zasadzie wzajemności. 

Jest Pan we Francji już ponad cztery lata, domyślam się,
że w tym czasie było wiele ciekawych realizacji, podczas
których polskie organy ścigania otrzymały pomoc.

– Jedną ze spraw, która opisywana była w mediach,
to wspomniane porwanie Polki w kwietniu ub.r. w RPA.
Wszystko zakończyło się szczęśliwie dzięki działaniom
m.in. kolegów z CBŚP, ale sekretów naszych działań
nie ujawniamy. Były też sprawy nieprzyjemne, smutne,
jak zamach w Nicei 14 lipca 2016 r., gdzie wśród ponad
80 ofiar znalazły się także dwie Polki. Jest wiele spraw
dotyczących ustalenia tożsamości, poszukiwania osób
zaginionych, zabójstw. Wszystkie tego typu sprawy rea-
lizujemy na bieżąco. Nie ma się czym chwalić, ja jestem
małym trybem w dobrze działającej maszynie. Na każdy
sukces składa się praca wielu osób – zarówno oficera
kontaktowego w  komendzie wojewódzkiej, jak i  dy-
żurnego KGP. Polscy policjanci zagranicą pomagają
przyspieszyć sprawy, które idą oficjalnym kanałem,
albo… gdy inne drogi zawiodą i  liczy się dosłownie
każda minuta. Zwykle takie telefony z  Polski są do
realizacji „na już” albo „na wczoraj”, bo nie dało się
inaczej. 

Jak rodzina podchodzi do Pana pracy? 
– Mieszkam z  rodziną od początku wyjazdu. To jest

najważniejsza sprawa i zawsze w gronie policjantów pra-
cujących zagranicą to podkreślamy. Wszystko trzeba za-
planować. Nie można zakładać, że pojadę sam, a w domu
wszystko jakoś się ułoży, bo to na dłuższą metę się nie
sprawdza. Gdy wyjeżdżaliśmy, mój syn miał sześć lat, za-
czął szkołę we Francji. Świetnie się zaaklimatyzował,
teraz biegle mówi po francusku. Dla rodziny ten wyjazd
też był wyzwaniem, wcale nie mniejszym niż dla mnie. 

Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

W Królestwie 
Hiszpanii
Przy Ambasadzie RP w Madrycie utworzone zostało
stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji. 
2 lutego 2019 r objęła je nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk
z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie.

N adkom. Karolina Gawlicka-Bąk z Policją związana jest od 2002
roku. Najpierw jako pracownik cywilny, a  do służby wstąpiła
w roku 2005. Po objęciu funkcji oficera kontaktowego ds. mię-

dzynarodowej wymiany informacji kryminalnych garnizonu podkarpac-
kiego związana była z implementacją, rozwojem i wykorzystaniem poli-
cyjnych kanałów międzynarodowej współpracy Policji na poziomie
lokalnym. Brała udział w wielu
szkoleniach międzynarodo-
wych organizowanych w kraju
i  poza granicami RP. Uczest-
niczyła też w  programie 
NEXUS, w  ramach którego
oddelegowano ją do Londynu,
gdzie współpracowała z funk-
cjonariuszami brytyjskich
służb porządku publicznego.
Jest absolwentką krakowskich
uczelni: Wyższej Szkoły Za-
rządzania i  Bankowości oraz 
Akademii Ekonomicznej,
a  także studiów podyplomo-
wych w  WSPol. w  Szczytnie,
w zakresie problematyki prze-
stępczości zorganizowanej
i terroryzmu. Posługuje się ję-
zykami angielskim i  hiszpań-
skim.

Jako oficer łącznikowy pol-
skiej Policji w Królestwie Hisz-
panii odpowiedzialna jest za
operacyjny i  pozaoperacyjny
aspekt współpracy polskiej Po-
licji z policyjnymi służbami hiszpańskimi. Jako dodatkowy kanał poli-
cyjnej współpracy i wymiany informacji (obok kanału SIRENE, Europolu
oraz Interpolu) wspiera rozwój współpracy i realizację spraw pozostają-
cych w zainteresowaniu służb obu państw.

Utworzenie stanowiska oficera łącznikowego Policji przy Ambasadzie
RP w Madrycie jest kolejnym krokiem w rozwoju polskiej sieci oficerów
łącznikowych w ramach przyjętej strategii. Do dziś polska Policja posiada
swoich przedstawicieli na terenie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,
Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Węgier oraz Włoch. Najbliższe
plany rozwoju strategii zakładają utworzenie stanowiska w USA. 

BMWP KGP 
zdj. z archiwum Karoliny Gawlickiej-Bąk

Nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk
i ambasador RP w Królestwie Hiszpanii
Marzenna Adamczyk
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Stosunek służbowy policjanta jest w całości
regulowany przez ustawę z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Nie mają do niego zastosowania jakiekolwiek inne
ustawy, a w szczególności kodeks pracy. 

M imo że stosunek ten ma charakter administracyjny, jest ini-
cjowany przez samego zainteresowanego w drodze złożenia
oświadczenia woli o wstąpieniu w szeregi Policji. Jednakże

samo złożenie takiego oświadczenia nie jest warunkiem wystarcza-
jącym do uznania, że doszło do nawiązania stosunku służbowego.
Kandydat musi bowiem przejść postępowanie kwalifikacyjne do
służby. Początkową datą powstania tej szczególnej relacji między
kandydatem a państwem jest data wydania rozkazu o mianowaniu. 

PODSTAWY ZWOLNIENIA
Specyfika służby spowodowała jednak, że – odmiennie niż w przy-
padku pracowników cywilnych – ustawodawca wyróżnił wiele oko-
liczności, które powodują lub mogą powodować ustanie stosunku
służbowego policjanta. Problematykę tę reguluje art.  41 i  art.  38
ust. 4 ustawy o Policji. Oba przepisy określają tzw. podstawy zwol-
nienia, klasyfikując je jako obligatoryjne i fakultatywne. Przedmio-
towy podział dotyczy obowiązków ciążących na organie z  tytułu
stwierdzenia zaistnienia tych podstaw. W przypadku tzw. przesłanek
obligatoryjnych organ nie ma możliwości uchylenia się od wydania
rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby. Zatem ziszczenie się
tych zdarzeń zawsze powoduje konieczność wydania rozkazu perso-
nalnego o  zwolnieniu policjanta ze służby w  Policji. Odmiennie
w przypadku zaistnienia przesłanek fakultatywnych, organ ma moż-
liwość zwolnienia policjanta, ale nie jest determinowany treścią
ustawy. W takiej sytuacji przyjmuje się, że organ ma prawo wyboru
i zastosowania takiej normy, jednakże ani zastosowanie, ani zanie-
chanie zastosowania nie mogą być – same w sobie – powodem do
stawiania organowi zarzutu. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie
w toku postępowania administracyjnego. 

W wyroku z 20 kwietnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 2943/16 Na-
czelny Sąd Administracyjny stwierdził: „Przepisy ustawy z 6 kwietnia
1990  r. o Policji określają wszystkie dopuszczalne podstawy zwol-
nienia policjanta ze służby. Rozwiązanie stosunku służbowego może
nastąpić z inicjatywy samego funkcjonariusza, o ile złoży on wystą-
pienie ze służby i będzie domagał się zwolnienia go ze służby w trybie
przewidzianym w art. 41 ust. 3 ustawy. W pozostałych przypadkach
rozwiązanie stosunku służbowego następuje na skutek postępowania
zwolnieniowego wszczętego z  urzędu. Jeżeli zaistnieją przesłanki
wyszczególnione w  art.  41 ust.  1 ustawy, wykluczenie policjanta
z grona funkcjonariuszy Policji jest obowiązkowe, natomiast w sy-
tuacjach określonych w art. 38 ust. 4 i art. 41 ust. 2 – ma ono cha-
rakter fakultatywny. Powyższe zapisy stanowią wyjątek od zasady
trwałości stosunku służbowego policjantów, a  tym samym muszą
być one interpretowane w sposób ścisły. Niedopuszczalna jest zatem
zawężająca jak też rozszerzająca ich wykładnia”. Z  przytoczonego
poglądu wynika, że ustawa o Policji zawiera wszystkie możliwe i do-
puszczalne przyczyny, z powodu których następuje ustanie stosunku
służbowego. W praktyce oznacza to, że w przypadku ziszczenia się

przesłanek obligatoryjnych organ, czyli przełożony w sprawach oso-
bowych, nie może „przeoczyć” tego faktu, a w przypadku ziszczenia
się przesłanek fakultatywnych może skorzystać z uprawnień prze-
widzianych prawem i z tej racji nie można czynić organowi zarzutu. 

PRZESŁANKI OBLIGATORYJNE
W  przypadku zaistnienia przesłanek obligatoryjnych rola organu
w postępowaniu administracyjnym sprowadza się wyłącznie do wy-
kazania, że takowe zaistniały. Zatem organ musi legitymować się
np. orzeczeniem o trwałej niezdolności do służby, opinią służbową
wydaną w  trakcie służby przygotowawczej o  nieprzydatności do
służby, prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym o  orzeczeniu
kary wydalenia ze służby w Policji, prawomocnym wyrokiem sądowym
skazującym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego; prawomocnym orzeczeniem sądu
o wymierzeniu środka karnego w postaci zakazu wykonywania za-
wodu policjanta. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub przyjęcie
obywatelstwa innego państwa są okolicznościami, na które wpływ
ma sam zainteresowany policjant. Z kolei upływ okresu służby okre-
ślonego w kontrakcie lub upływ okresu próbnego służby kontraktowej
także powoduje obowiązek zwolnienia ze służby bez konieczności
dowodzenia jakichkolwiek innych okoliczności. 

SĄDOWA KONTROLA DECYZJI
Odmiennie rzecz ma się w przypadku przesłanek fakultatywnych,
tu bowiem organ musi wykazać przyczyny, z powodu których uznał,
że było konieczne i prawnie dozwolone skorzystanie z tych rozwiązań
prawnych. 

Podział na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne ma też swoje
pragmatyczne znaczenie w postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi. Mianowicie odmienny jest zakres sądowej kontroli tych
decyzji. Zgodnie z  treścią art.  1 ustawy z  25  lipca 2002  r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych, sądy administracyjne sprawują wy-
miar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji pub-
licznej pod względem zgodności z prawem działań tej administracji,
jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W sprawach dotyczących fakul-
tatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby sądy administracyjne
badają jedynie, czy decyzja nie jest arbitralna lub podjęta przy użyciu
niedozwolonych kryteriów (Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku w wyroku z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt III
SA/Gd 227/17). Sąd nie bada zatem ani słuszności, ani celowości
wydania takiej decyzji. Kontrola ta ma charakter ograniczony i spro-
wadza się do zbadania, czy decyzja nie nosi cech dowolności, to jest
czy organ administracyjny wybrał prawnie dopuszczalny sposób roz-
wiązania stosunku służbowego oraz czy wyboru tego dokonał po
ustaleniu i rozważeniu istotnych okoliczności dla sprawy. Kontrola
sądowoadministracyjna nie obejmuje natomiast oceny, w jaki sposób
organ administracji realizuje politykę kadrową. Sąd nie może bowiem
ingerować w taka politykę, zastępując organy Policji. Do zadań sądu
administracyjnego nie należy zatem rozstrzyganie, czy dana osoba
powinna pozostawać funkcjonariuszem, czy też słuszne było jej wy-
kluczenie z szeregów formacji. Sąd bada wyłącznie, czy decyzja była
oparta na istniejącej normie prawnej i czy norma ta w okolicznościach
danej sprawy została prawidłowo zastosowana (wyrok z 25 sierpnia
2017  r. Naczelnego Sądu Administracyjnego o  sygn. akt I OSK
1606/16).

Zwolnienie policjanta ze służby (cz. 1)
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INDYWIDUALIZACJA PODSTAWY ZWOLNIENIA
Długoletnie doświadczenie zawodowe wskazuje, że kwestia,
mimo jej oczywistości, budzi nadal wiele niejasności. Mianowicie,
każda ze wskazanych w art. 41 ust. 1, 2 i 3 przyczyn zwolnienia
stanowi przedmiot odrębnego postępowania administracyjnego.
Nie istnieje jedno, ogólne postępowanie o zwolnienie poli-
cjanta ze służby w Policji, w toku którego organ rozpatrywałby
różne przesłanki tego zwolnienia. Każda z norm prawnych wy-
znacza odrębną podstawę zwolnienia, a  tym samym odrębny
przedmiot postępowania administracyjnego. W tym miejscu na-
leży odnieść się do pojęcia postępowania administracyjnego oraz
jego finalnego produktu, jakim, w przypadku służby w Policji,
jest rozkaz personalny. Postępowanie administracyjne jest to ciąg
czynności ukształtowanych i  wynikających z  przepisu prawa
w sprawach indywidualnych, należących do właściwości organu,
rozstrzygających o prawach lub obowiązkach strony (na potrzeby
tego artykułu zasadnym jest pominięcie kwestii milczącego za-
łatwienia sprawy oraz tych, w których organ wydaje rozstrzyg-
nięcie o umorzeniu postępowania). Istotnymi elementami po-
stępowania są więc: podmiot, przedmiot i organ rozstrzygający.
W kontekście podstaw zwolnienia kluczowe znaczenia ma przed-
miot postępowania. Przedmiot postępowania determinuje za-
kres postępowania dowodowego. Zatem to od przedmiotu po-
stępowania będzie zależało, jakie postępowanie dowodowe organ
przeprowadzi w sprawie, jak też tego, na jakie okoliczności do-
wody te będą prowadzone. Chodzi więc o prostą odpowiedź: co
musi organ wykazać w postępowaniu. Przy takim ujęciu dobrze
widać, że nie może być jednego, ogólnego postępowania o zwol-
nienie. W przypadku bowiem każdej z podstaw organ dowodzi
istnienia innej okoliczności. Konsekwencją prawną powyższego
jest to, że wszczęcie wobec tej samej osoby postępowań na róż-
nych podstawach prawnych i faktycznych nie prowadzi do wy-
dania decyzji obarczonej wadą rażącego naruszenia prawa. W nie-
których przypadkach organ wszczyna pierwotnie postępowanie,
np. na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy, czyli o popełnienie
czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego,
jeżeli jest to oczywiste i uniemożliwia pozostanie w służbie po-
licjanta, a następnie umarza to postępowanie i finalnie zwalnia
policjanta z uwagi na ważny interes służby. 

WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO
Kwestia druga, to brak w ustawie o Policji instytucji tzw. wygaś-
nięcia stosunku służbowego. Jakkolwiek niektóre podstawy
zwolnienia zdają się wykazywać pewne podobieństwa z  taką
formą ustania stosunku służbowego, to jednakże ustawodawca
wymaga do ustania tego stosunku wydania indywidualnego aktu
prawa o charakterze konstytucyjnym, a więc prawonośnym. Za-
tem tylko i wyłącznie wydanie rozkazu personalnego z określoną
w nim datą ustania tego stosunku jest wiążące dla funkcjona-
riusza i organu oraz ma moc sprawczą rozwiązującą. Trzeba wska-
zać, że to organ określa w sposób jednostronny i władczy termin
rozwiązania stosunku służbowego. Można zatem powiedzieć,
że o ile decyzja organu może mieć charakter związany (przesłanki
obligatoryjne zwolnienia) lub zostać wydana w  ramach tzw.
uznania administracyjnego (przesłanki fakultatywne), to w każ-
dym przypadku będzie to decyzja kształtująca prawo, konsty-
tutywna. Organ nie potwierdza zaistnienia okoliczności rozwią-
zania czy ustania stosunku służbowego, lecz organ je na swój
sposób „tworzy”. 

mec. MaGDalena BĘDZieJewSKa-MicHalSKa
radca prawny w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

Zmiany kadrowe 
W lutym Komendant Główny Policji 
mianował na stanowisko: 
– dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp.

Paulinę Filipowiak, zastępcę dyrektora BMWP KGP, pełniącą obo-
wiązki na stanowisku dyrektora tego biura; 

– dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja Nestoruka,
komendanta miejskiego Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki
na stanowisku dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP;

– zastępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Piotra Ce-
kałę, naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
SP w Słupsku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku za-
stępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku; 

– zastępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Dorotę
Przypolską, kierownik Zakładu Służby Kryminalnej SP w Słupsku,
pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy komendanta
Szkoły Policji w Słupsku; 

powołał na stanowisko: 
– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielko-

polskim mł. insp. Bogdana Piotrowskiego, komendanta miejskiego
Policji w Opolu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zas-
tępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu; 

powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku: 
– zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

podinsp. Tomaszowi Stodulskiemu, zastępcy naczelnika Wydziału
Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP; 

– zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
podinsp. Piotrowi Sochackiemu, naczelnikowi Wydziału Koordynacji
Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP; 

– I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Ro-
bertowi Strzeleckiemu, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji
w Krakowie; 

– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp.
Piotrowi Morajko, komendantowi powiatowemu Policji w Olkuszu; 

po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego
zwolnił ze służby w Policji: 

– insp. Jarosława Bryla, zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP.
P.Ost.

(o zmianach na stanowiskach zastępców komendanta głównego piszemy na
stronach 4-8, a powołaniu nowego komendanta CBŚP na s. 13) 

Ogólnopolski Festiwal  
Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Historii

i Tradycji Policji KGP zorganizowało ogólnopolski konkurs, którego fi-
naliści, wyłonieni na etapach wojewódzkich w poszczególnych KWP/KSP,
wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwalu Form Teatralnych, Literac-
kich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, który odbędzie się 
w czerwcu bieżącego roku w Warszawie.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o za-
daniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych
postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej przez uczest-
nictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych 
i Malarskich stanowi integralną część obchodów 100. rocznicy powołania
Policji Państwowej. Jest jednym z comiesięcznych wydarzeń kultural-
nych, edukacyjnych i promocyjnych składających się na całoroczny har-
monogram obchodów wpisany w zatwierdzoną przez Komendanta Głów-
nego Policji „Koncepcję zintegrowanych działań polskiej Policji na
poziomie centralnym w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia
Policji w 2019 r.”. Paulina iwaniec
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Tegoroczny, X Międzynarodowy Turniej
Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej
im. podkom. Andrzeja Struja zgromadził ponad
100 drużyn różnych służb mundurowych, w tym
zza granicy. Mecze odbywały się w dziesięciu
warszawskich halach. Finały rozegrano 15 lutego
w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na Bielanach. 

X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej
Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta
Głównego Policji zorganizowano w Warszawie w dniach 12–15

lutego br. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęli: Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sportu i Turystyki,
Prezes Polskiego Komitetu Olimpĳskiego oraz Prezes Polskiego
Związki Piłki Nożnej. Turniej otworzył cykl imprez sportowo-rek-
reacyjnych, przygotowanych w roku jubileuszu 100. rocznicy powo-
łania Policji Państwowej. 

PAMIĘĆ 
W tym roku przypadła dziewiąta rocznica śmierci podkom. Andrzeja
Struja i  dziesiąty turniej piłki nożnej, poświęcony bohaterskiemu
policjantowi. Nie ma w tym sprzeczności (czytaj obok). 

W niedzielę 10 lutego br. w miejscu, gdzie umierał bohaterski po-
licjant złożono kwiaty i zapalono znicze. Po śmierci funkcjonariusza
Spółka Tramwaje Warszawskie SA ufundowała tablicę na stojącej tu

kapliczce. Właśnie przed nią, niedaleko przystanku Fort Wola wy-
stawiono posterunek honorowy. W uroczystości uczestniczyła naj-
bliższa rodzina poległego, przyjaciele i znajomi z KSP oraz komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i komendant stołeczny
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Delegacja policjantów udała się
następnie na grób Andrzeja Struja na Wólkę Węglową. 

Tegoroczny turniej rozpoczął się uroczystością w Centrum Olim-
pĳskim w Warszawie. Otwierając rozgrywki, komendant główny Po-
licji gen. insp. Jarosław Szymczyk zaznaczył, że głównym celem im-
prezy jest uczczenie pamięci o bohaterskim funkcjonariuszu, który
rotę ślubowania wypełnił do końca. Wszyscy minutą ciszy oddali

Pamięć żyje

10 lutego 2019 r. wieniec w miejscu śmierci Andrzeja Struja składają
gen. insp. Jarosław Szymczyk i nadinsp. Paweł Dobrodziej

W rywalizacji w kategorii kobiet wzięło udział w tym roku sześć drużyn
Patronat
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cześć nieżyjącemu koledze, a delegacja funkcjonariuszy z KSP udała
się na miejsce zbrodni, gdzie złożyła wiązankę kwiatów. W siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpĳskiego obecni byli m.in.: jego sekretarz
generalny Adam Krzesiński, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
Zbigniew Boniek, legendarny trener piłkarski, od początku związany
z policyjnym turniejem Andrzej Strejlau, zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp.  Dariusz Augustyniak, komendant stołeczny
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, szef Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego Ernest Bejda, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Maciej Materka, prezes fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach Irena Zając oraz przewodniczący Rady Fun-
dacji nadinsp. w  st.  spocz. Władysław Padło, przewodniczący
ZG NSZZP Rafał Jankowski oraz oczywiście rodzina Andrzeja Struja. 

Zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA
Renata Leśniak odczytała list, jaki do uczestników turnieju skierował
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Czytamy w nim m.in.:
Ten wyjątkowy turniej, skupiający nie tylko polskich policjantów, ale
także funkcjonariuszy innych służb i zaprzyjaźnionych środowisk oraz
wiele reprezentacji zagranicznych, jest godnym i szlachetnym sposobem
upamiętnienia życia podkomisarza Struja i poniesionej przez Niego naj-
wyższej ofiary.

ZWYCIĘZCY 
Losowanie grup tegorocznych rozgrywek odbyło się 30 stycznia
w Sali Generalskiej w gmachu KGP. Czuwali nad nim: dyrektor Ga-
binetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, dy-
rektor sportowy PZPN, wielokrotny reprezentant Polski w  piłce
nożnej Stefan Majewski i  trener Andrzej Strejlau. W tym roku ze

Policjant z prawdziwego zdarzenia 
Andrzej Struj był policjantem
Wydziału Wywiadowczo-Patro-
lowego KSP. 10 lutego 2010 r.
był ostatnim dniem jego
urlopu. Rano zrobił zakupy
w centrum handlowym na war-
szawskiej Woli i szedł na przy-
stanek. Zwrócił uwagę awan-
turującym się chuliganom, aby
się uspokoili i wsiadł do tramwaju, czekając na odjazd. Gdy
pojazd miał ruszyć z pętli, jeden z łobuzów rzucił metalowym
koszem w  okno tramwaju. Policjant poprosił motorniczego
o otwarcie drzwi i ruszył za wandalem. Bez trudu go dogonił
i obezwładnił, powalając na ziemię. Wtedy pojawił się drugi
z awanturujących się chuliganów, który wcześniej uciekł. Teraz
złapał policjanta za rękę i  odciągał od kolegi, który w  tym
czasie wydobył długi nóż i trzymanemu przez kompana stró-
żowi prawa zadawał ciosy. Jak orzekli na procesie biegli, An-
drzej Struj dostał od pięciu do dziewięciu ciosów nożem.
Sprawcy zbiegli, ale bardzo szybko zostali zatrzymani i osa-
dzeni w areszcie. Policjant w wyniku odniesionych ran zmarł. 
Uroczystościom pogrzebowym 19 lutego 2010 r. przewodniczył
metropolita warszawski arcybiskup ks. kardynał Kazimierz
Nycz. Na pogrzeb przybyli m.in. ówczesny premier Donald
Tusk i prezydent RP Lech Kaczyński, który nad jego trumną
powiedział: Zginął, bo był policjantem z prawdziwego zdarzenia.
Obyśmy takich funkcjonariuszy, jak Andrzej Struj mieli jak naj-
więcej, bo wtedy możemy o losy naszej ojczyzny być spokojni. 
Dokładnie wtedy w hali Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rek-
reacji na Pradze-Północ trwały finały II Halowych Mistrzostw
Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej o Pu-
char Komendanta Głównego Policji. Gdy trumnę składano do
grobu, przerwano rozgrywki, karetka pogotowia i radiowozy
przed halą sportową włączyły syreny, wszyscy powstali
z miejsc i oddali hołd poległemu policjantowi. Wtedy zapadła
decyzja, aby turniejowi od przyszłego roku nadać imię An-
drzeja Struja. Inicjatywa wyszła od Andrzeja „Pułkownika” Ku-
czyńskiego, przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mistrzostw stolicy. W ten sposób warszawskie rozgrywki,
w  których w  2010 r. starowało 21 drużyn, przerodziły się
w wielki, międzynarodowy turniej. Po latach uznano, że sto-
łeczne rozgrywki z 2010 r. były pierwszym turniejem poświę-
conym Andrzejowi Strujowi. W maju 2010 roku „Pułkownik”
zorganizował na otwartym boisku na warszawskiej Pradze
jednodniowy turniej „Żyj bez przemocy, graj bez fauli”, mający
wesprzeć rodzinę tragicznie zmarłego funkcjonariusza. 
Rok później, 11 lutego 2011 r. sąd skazał mordercę, który za-
dał ciosy policjantowi na 25 lat pozbawienia wolności, a jego
pomocnika, który przytrzymywał interweniującego stróża
prawa, na 15 lat pozbawienia wolności. Sprawcy w chwili po-
pełnienia czynu nie byli pełnoletni. 
Mł. asp. Andrzej Struj miał 42 lata i  od 15 służył w  Policji.
Osierocił dwie córeczki. Został pośmiertnie awansowany do
stopnia podkomisarza i odznaczony m.in.: Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi za Dzielność
i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. 

P.Ost.
zdj. archiwum

Mecz o trzecie miejsce
Ukraina – Katalonia 
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względu na olbrzymie zainteresowanie utworzono nową kategorię
drużyn: 35+ mężczyzn. Przez trzy dni rozgrywki toczyły się w dzie-
sięciu stołecznych halach. Finał przypadł w  piątek, 15  lutego,
w przeddzień pogrzebu byłego premiera Jana Olszewskiego. Zanim
rozpoczęła się uroczystość dekoracji zwycięzców wszyscy minutą ci-
szy oddali hołd zmarłemu mężowi stanu. 

W imieniu komendanta głównego Policji głos zabrał komendant
stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w przedsięwzięciu. 

Pierwsze miejsce w kategorii kobiet zajęła Reprezentacja Polskiej
Policji, drugie drużyna KWP w Poznaniu, a trzecie zespół KWP w Ło-
dzi. W kategorii mężczyzn 35+ najlepsi okazali się piłkarze repre-
zentujący IPA Lwów. Drugie miejsce przypadło drużynie Komendy
Wojewódzkiej PSP w Warszawie, a trzecie wywalczył zespół Friend-
ship IPA z Rosji. W kategorii OPEN triumfowała drużyna Dinamo
MAI z Mołdawii, drugie miejsce zajął team Friendship IPA z Rosji,
a trzecie zespół GRIFON z policji ukraińskiej. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii 35+ został Denis
Wasyl z Ukrainy, najlepszym bramkarzem w tej samej kategorii wie-
kowej Grzegorz Wurman z  PSP. Najlepszym zawodnikiem zagra-
nicznym rozgrywek okazał się Sergiej Oleńsky z Białorusi, a najlepszą
drużyną zagraniczną został zespół Friendship IPA z Rosji. Najsku-
teczniejsza strzelczyni w kategorii kobiet to Malwina Mazur z Re-
prezentacji Polskiej Policji, natomiast za najlepszą zawodniczkę tur-
nieju organizatorzy uznali Martę Zielińską z  KWP w  Poznaniu.
Najlepszą bramkarką w kategorii kobiet została Marcelina Pawlik
z Reprezentacji Polskiej Policji. Nagrodę Fair Play odebrała Drużyna
Przyjaciół Andrzeja Struja. Najlepszym bramkarzem turnieju okazał
się Fran Burgueno z Katalonii, a zawodnikiem Rusłan Istrati z Moł-

dawii. Nagrodę Fair Play odebrał Klino Muhamed z drużyny IPA Sa-
rajewo. 

Przygotowaniem turnieju zajmuje się od lat Gabinet Komendanta
Głównego Policji, z Andrzejem „Pułkownikiem” Kuczyńskim, koor-
dynatorem Komendanta Głównego Policji ds. organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych w Policji na czele. Patronat medialny nad
turniejem objęły redakcje TVP Sport i miesięcznika „Policja 997”. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor, Andrzej Chyliński (1) i Jacek Herok (1)

Gratulacje od nadinsp. Pawła Dobrodzieja i insp. Sławomira Litwina
za zajęcie pierwszego miejsca odbierają piłkarki z Reprezentacji
Polskiej Policji

Gala zamknięcia
tegorocznego turnieju 
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nych logo, które promuje jubileusz. Po-
nadto w obu harmonogramach znalazła
się rekordowa liczba przedsięwzięć. Li-
cząc kolejne edycje VI  Ogólnopolskiej
Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żoł-
nierzy i Weteranów pod honorowym pat-
ronatem Ministra Spraw Wewnętrznych
i  Administracji oraz rozłożony na kilka
miesięcy Cykl Wyścigów MTB o Puchar
Komendanta Głównego Policji, jest tych
imprez 77. 

W  harmonogramie zawodów policyj-
nych, które zwykle poprzedzone są eli-
minacjami terenowymi i  finałami woje-
wódzkimi, zaplanowano 12  imprez.
Cieszy fakt, że kontynuowane będą
wznowione w ubiegłym roku: Policyjne
Zawody Patroli Rowerowych i  Ogólno-
polski Turniej Służby Dyżurnej Jedno-
stek Organizacyjnych Policji – „Dyżurny
Roku”. Po raz drugi odbędzie się także
Ogólnopolski Konkurs dla Funkcjonariu-
szy Policji – Oskarżycieli Publicznych.
W  harmonogramie nie ujęto zawodów
i  warsztatów medycyny taktycznej 
PARAMEDYK, skierowanych do antyter-
rorystów, ale odbędą się one tradycyjnie
jesienią w Gdańsku. 

W  harmonogramie wydarzeń spor-
towo-rekreacyjnych widać silną pozycję
piłki nożnej i umacniającą się kolarstwa.
W  tym roku, po raz pierwszy, zaplano-
wano Cykl Wyścigów MTB o Puchar Ko-
mendanta Głównego Policji. Start już
31 marca w Legionowie. Następne za-
wody zaplanowano 28 kwietnia w  Se-
rocku, potem 8 czerwca w  Urszulinie,
30  czerwca w  Sitkówce-Nowinach
i 1 września w Markach. Finał odbędzie
się 12  października w  Warszawie. 

Wyścig terenowy o  randze Mistrzostw
Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie
Górskim odbędzie się w  maju w  Wy-
rzysku. W  maju szosowcy będą mieli
okazję do dwóch wyścigów: „Velo 
Toruń”, który organizowany jest we
współpracy z mistrzem Michałem Kwiat-
kowskim, oraz „Ossa Tour” w Rawie Ma-
zowieckiej z udziałem Macieja Bodnara,
olimpĳczyka z  Rio de Janeiro i  wice-
mistrza Europy w jeździe indywidualnej
na czas z  2017  r. 9  czerwca odbędzie
się Wyścig Kolarski „Majka Days” w My-
ślenicach, któremu patronuje medalista
z Rio Rafał Majka. 2 czerwca w Nowym
Bolęcinie zostaną przeprowadzone
III Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie
Szosowym w Jeździe Indywidualnej na
Czas, a 23 czerwca w Starachowicach
Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie
Szosowym ze Startu Wspólnego w  ra-
mach III Starachowickiej Strzały. Lipiec
to czas uczczenia jubileuszu setnej rocz-
nicy powołania Policji Państwowej, ale
już 9  sierpnia kolarze będą się ścigać
w  III  Górskich Mistrzostwach Polski
w  Kolarstwie Szosowym, które są 
częścią Tour de Pologne Amatorów
w Bukowinie Tatrzańskiej, a 25 sierpnia
w Warce staną na starcie III Mistrzostw
Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie
Szosowym. 

Na zakończenie przypominamy za-
sadę uczestnictwa w przedsięwzięciach
z kalendarza – jak głosi jeden z punktów
podpisanego przez Komendanta Głów-
nego Policji harmonogramu wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych: „Udział funk-
cjonariuszy/pracowników Policji odbywa
się w ramach delegacji służbowej, nato-
miast koszty (tj.  opłata startowa, wpi-
sowe) związane z udziałem w przedsięw-
zięciu pokrywane są z budżetu jednostki
organizacyjnej Policji”.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor
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Jak co roku przedstawiamy
terminarz zawodów policyjnych
i przedsięwzięć sportowo-
-rekreacyjnych, objętych
patronatem honorowym
Komendanta Głównego Policji.
Tegoroczny harmonogram ujrzał
światło dzienne 18 stycznia br.,
a w lutym został rozesłany do
jednostek w kraju. 

G en. insp. dr Jarosław Szymczyk
18 stycznia br. podpisał dwa do-
kumenty: Harmonogram wyda-

rzeń sportowo-rekreacyjnych na rok
2019 pod honorowym patronatem Ko-
mendanta Głównego Policji oraz Har-
monogram zawodów policyjnych na rok
2019 objętych patronatem honorowym
Komendanta Głównego Policji. 

Publikujemy je w jednym zestawieniu
z podziałem na miesiące, zaczynając od
kwietnia. W  styczniu nie przewidziano
żadnej imprezy. W  lutym zaplanowano
jedną – X Międzynarodowy Turniej Służb
Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej
im. podkom. Andrzeja Struja, który opi-
sujemy na stronach 42-44. Wydarzenia
przygotowane na marzec przedsta-
wiamy na łamach sportowych (s. 48). 

Tegoroczny kalendarz jest wyjątkowy
z kilku powodów. Zawody, turnieje i inne
wydarzenia odbywać się będą w  roku
stulecia powołania Policji Państwowej.
Ich organizatorzy zobowiązani są do
umieszczenia w materiałach informacyj-

Pod znakiem jubileuszu Policji
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Lipiec

4 Wydarzenia sportowe towarzyszące
Centralnym Obchodom Święta Policji
(biegi na dystansach: 1 km i 5 km oraz
mecz piłki nożnej) – Gabinet KGP 

4 XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu
Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz” – KWP
w Poznaniu, WOPR Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Miasta Poznania, ZW NSZZP
woj. wielkopolskiego, Region IPA Poznań

7

Czerwiec

4 Cykl Wyścigów MTB o Puchar
Komendanta Głównego Policji, III wyścig
8 czerwca w Urszulinie i IV wyścig
30 czerwca w Sitkówce-Nowinach –
Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna
Grupa Wojewódzka IPA 

4 Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej
Roku 2019” – SP w Pile, KGP 

4 Międzynarodowe Zawody Wytrzymałościowo-Siłowe
Służb Mundurowych „Uwierz. Walcz. Zwyciężaj!” –
Gabinet KGP, BOA KGP, CSP w Legionowie, Stołeczna
Grupa Wojewódzka IPA 

4 Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej „Zawiercie
2019” – KWP w Katowicach, UM Zawiercie, Starostwo
Powiatowe w Zawierciu, OSiR w Zawierciu, ZW NSZZP
woj. śląskiego 

4 I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w Armwrestlingu – Gabinet KGP, BOA KGP,
KWP w Katowicach, KMP w Sosnowcu, ZW NSZZP
woj. śląskiego, UM w Sosnowcu 

4 Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Wędkarskie
„Mundurowe Michalice 2019” – ZW NSZZP
woj. opolskiego, ZT NSZZP w Namysłowie 

4 Wyścig Kolarski „Majka Days” – Gabinet KGP, 
G&G Promotion, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 III Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym
w Jeździe Indywidualnej na Czas – Policyjne
Stowarzyszenie Sportowe POZYTYWNIE ZAKRĘCENI 

4 III Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na Dystansie
¼ Iron Man – KWP i KMP we Wrocławiu, Urząd Gminy
w Mietkowie, Platforma Sportów Wytrzymałościowych,
Fundacja Pro Sport Pro Life, ZW NSZZP
woj. dolnośląskiego i NSZZP KWP we Wrocławiu,
Region IPA Wrocław 

4 48. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców
Granic – Pogórze Rożnowskie 2019” – Komitet
Organizacyjny, Komisja Turystyki w Resorcie Spraw
Wewnętrznych, Komisja Środowiskowa ZG PTTK 

4 Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym ze
Startu Wspólnego w ramach III Starachowickiej Strzały
– Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna Grupa
Wojewódzka IPA 

4 II Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na Dystansie 
½ Iron Man „Susz 2019” – KWP w Olsztynie, KPP
w Iławie, Urząd Gminy w Suszu, CSiR w Suszu, Suski
Ośrodek Kultury, ZT NSZZP w Iławie, ZW NSZZP 
woj. warmińsko-mazurskiego 

6
Kwiecień

4 Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego
Policji, II wyścig w Serocku – Gabinet KGP, Poland Bike,
Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 II Ogólnopolski Turniej Służb Mundurowych w Halowej
Piłce Nożnej „Cetniewo 2019” – KWP w Gdańsku, 
ZW NSZZP woj. pomorskiego 

4 II Policyjne Zawody Patroli Rowerowych – KWP w Białymstoku, Biuro
Prewencji KGP, WSPol. w Szczytnie (z możliwością przesunięcia na maj)

4 II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sześcioosobowych 
im. podkom. Mariusza Koziarskiego „Koziego” – Gabinet KGP, BOA
KGP, KWP we Wrocławiu, SPAP we Wrocławiu, ZW NSZZP 
woj. dolnośląskiego (z możliwością przesunięcia na maj) 

4 XVI Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych – SP w Katowicach,
Zarząd Szkolny NSZZP SP w Katowicach 

4 XVIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach
– KWP w Opolu, KW PSP w Opolu, UM w Głuchołazach, OSP RP, 
KG PSP, OI Służby Więziennej w Opolu, Śląsko-Małopolski Oddział SG 

4 XVII Mistrzostwa Polski Policji w Maratonie „Dębno 2019” – 
KWP w Szczecinie, ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

4 I Puchar Polski Służb Mundurowych w Boksie – Gabinet KGP, 
KWP w Krakowie, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Polski Związek
Bokserski, Uczniowski Klub Sportowy EVAN 

4 Mistrzostwa Polski Policji w Półmaratonie w ramach 12. PKO Poznań
Półmaratonu – KWP w Poznaniu, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

4

Harmonogram wydarzeń sportowo-rekreac    
pod honorowym patronatem K   

Maj

4 Mistrzostwa Policji w Strzelaniu – SP w Katowicach,
Zarząd Szkolny NSZZP SP w Katowicach 

4 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie
Górskim w ramach cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB
– TKKF Ognisko „Pałuki” w Wągrowcu, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Pile, 
Urząd Gminy w Wyrzysku, OSiR w Wyrzysku 

4 Żeglarskie Mistrzostwa Polski Policjantów – KWP we Wrocławiu, Klub
Żeglarski „Wodnik” przy NSZZP KWP we Wrocławiu 

4 VI Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie
Wodnym – KWP we Wrocławiu, Biuro Prewencji KGP 

4 VI Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Halowej Piłce
Nożnej „Konwój Cup 2019” – KWP zs. w Radomiu, ZW NSZZP 
woj. mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Białobrzegach 

4 VII Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych
z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – SP w Słupsku 

4 Ekstremalny Półmaraton Górski – Gabinet KGP, BOA KGP, KWP
w Katowicach, KPP w Żywcu, Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
ZW NSZZP woj. śląskiego, ZT NSZZP w Żywcu, Urząd Gminy w Lipowej 

4 VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów
pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (wg informacji organizatorów pierwsze zawody odbędą
się w maju lub czerwcu, drugie we wrześniu, a trzecie w listopadzie) –
Gabinet KGP, SOP, SG, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA

4 Wyścig Kolarski „Velo Toruń” – Gabinet KGP, G&G Promotion, 
Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 Wyścig Kolarski „Ossa Tour” – Gabinet KGP, G&G Promotion, 
Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 II Turniej Tenisa Ziemnego (organizatorzy jeszcze nie sprecyzowali,
w którym miesiącu odbędą się zawody, zaplanowane są na II lub III
kwartał 2019 r.) – Gabinet KGP, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

5
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Wrzesień
4 VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. mł. asp. Marka Cekały –

KWP w Olsztynie, ZW NSZZP woj. warmińsko-mazurskiego 
4 Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji,

V wyścig w Markach – Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna
Grupa Wojewódzka IPA 

4 VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów
pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
II etap zawodów – Gabinet KGP, SOP, SG, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 Międzynarodowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Biathlonie Policyjnym
„100 Strzałów na Stulecie Policji” – WSPol. w Szczytnie 

4 Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie w ramach
XXIX Międzynarodowego Półmaratonu Philips’a – SP w Pile, Stowarzyszenie
Biegów Ulicznych w Pile 

4 III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława
Lejko MUSZELKA 2019 – Gabinet KGP, BOA KGP, Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, Stołeczna
Grupa Wojewódzka IPA, Region CBŚ Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA 

4 XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych „Głuchołazy 2019” –
KWP w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, UM w Głuchołazach,
Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy, KG PSP, KW PSP w Opolu, 
Centralny Zarząd Służby Więziennej, Okręgowy Inspektorat SW w Opolu, 
Śląsko-Małopolski Oddział SG 

4 XXVII Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Resortu Spraw
Wewnętrznych – Komitet Organizacyjny, Komisja Turystyki w Resorcie Spraw
Wewnętrznych, Komisja Środowiskowa ZG PTTK 

4 XXXII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”
(z możliwością przesunięcia na październik) – CSP w Legionowie, Biuro Ruchu
Drogowego KGP, KWP zs. w Radomiu 

4 Zawody Strzeleckie Policyjnych Służb Teleinformatycznych – Biuro Łączności
i Informatyki KGP 

4 Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji w Piłce Nożnej – SP w Pile 
4 XIX Kynologiczne Mistrzostwa Policji – CSP w Legionowie 
4 XXVI Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji „Turniej par patrolowych

PATROL ROKU” – SP w Słupsku, Biuro Prewencji KGP

9

    
    

        
      

    
   

    
        

  
     

        
   

       
        

         
  

    
       

          
       

   
     

        
       

      
       
       

    
        
           
     

      
        

   
     

      
      
     

       
        

      
  

         
         
            

         
  

 acyjnych i zawodów policyjnych na rok 2019
  m Komendanta Głównego Policji

Październik

4 Finał Mistrzostw Polski Policji – zakończenie Cyklu Wyścigów MTB
o Puchar Komendanta Głównego Policji, 12 października Warszawa-Wawer
– Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 XII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” –
SP w Katowicach, Biuro Prewencji KGP 

4 X Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych
w Strzelaniu – SP w Słupsku 

4 Mistrzostwa Policji w ramach 20. PKO Poznań Maratonu im. Macieja Frankiewicza –
KWP w Poznaniu, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

4 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Strzelaniu Dynamicznym i Sytuacyjnym –
Gabinet KGP, KWP w Poznaniu, KMP w Lesznie, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 Mistrzostwa Polski Policji w Biegu po Schodach Collegium Altum – KMP w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

4 XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi
– KWP w Katowicach, Urząd Miasta i Gminy w Łazach, ZW NSZZP woj. śląskiego 

4 3. Niebieski Bieg Niepodległości na Dystansie 10 km – KWP w Łodzi 

10

Listopad

4 VI Ogólnopolska Liga
Strzelecka Funkcjonariuszy,
Żołnierzy i Weteranów pod
patronatem honorowym
Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, III etap
zawodów – Gabinet KGP, SOP, SG,
Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 

4 II Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej
Jednostek Organizacyjnych Policji – Finał
Konkursu „Dyżurny Roku” –
SP w Katowicach, Główny Sztab Policji
KGP, Biuro Prewencji KGP 

4 Ogólnopolski Konkurs dla
Funkcjonariuszy Policji – Oskarżycieli
Publicznych – CSP w Legionowie, Biuro
Prewencji KGP 

4 Mistrzostwa Służb Mundurowych
w Pływaniu – WSPol. w Szczytnie 

4 II Ogólnopolski Bieg Służb Mundurowych
„Poległym dla Niepodległej” – Gabinet
KGP, SOP, Stołeczna Grupa Wojewódzka
IPA, Region CBŚ SGW IPA 

4 Gala Sportów Walki „Fight & Win” –
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych –
Gabinet KGP, CSP w Legionowie, BOA
KGP, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA,
Polski Związek Judo, Polski Związek
Bokserski, Polski Związek Kickboxingu

11

Grudzień
4 Mistrzostwa MSWiA

w Halowej Piłce Nożnej
„Mielno 2019” – KWP
w Szczecinie, ZW NSZZP
woj. zachodniopomorskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

12

Sierpień

4 Międzynarodowy Turniej
Drużyn Policji Konnej –
KWP w Katowicach,
KMP w Częstochowie, 
ZW NSZZP woj. śląskiego,
ZT NSZZP przy KMP w Częstochowie 

4 III Górskie Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Szosowym w ramach
Tour de Pologne Amatorów – Gabinet
KGP, Lang Team 

4 X Bieg z Policją – Mistrzostwa Polski
Policjantów w Biegu na 10 km – KPP
w Górze, Fundacja Pomocy Szkole
im. A. Michniewicza, POSiR w Górze,
Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze,
Grupa Inicjatywy Turystycznej SEZESKO 

4 III Mistrzostwa Polski Służb
Mundurowych w Kolarstwie Szosowym –
Gabinet KGP, Żyrardowskie Towarzystwo
Cyklistów 

4 Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na
Dystansie 1/8 Iron Man w ramach Oborniki
Triathlon vol. 4 – KPP w Obornikach,
Obornickie Centrum Sportu 

8
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Woda to materialny, nieposkromiony element
świata, żywioł, który w  rękach matki natury
daje, jak i  odbiera życie. Swobodny pionowy
spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem
wyraźnego progu skalnego, to inaczej WODO-
SPAD – żywioł, który jest głównym celem Na-
szego projektu.

Jako grupa przyjaciół, ludzi, których łączy
wspólna pasja, chcemy udowodnić na arenie
światowej, że POLAK POTRAFI.

Tak na swojej stronie internetowej piszą
uczestnicy niezwykłego przedsięwzięcia
skrywającego się pod nazwą „Slide Chal-
lenge”. Wyzwanie polega na dotarciu do dzie-
sięciu najwyższych wodospadów świata i zje-
chaniu z nich na linach w obrysie nurtu rzeki.

Wszyscy śmiałkowie mają kwalifikacje ratow-
ników. Są specjalistami takich dziedzin ak-
tywności, jak: trekking wysokogórski, nar-
ciarstwo, ice climbing (wspinaczka w lodzie),
kanioning (pokonywanie uskoków, wodospa-
dów i innych przeszkód na rzece w kanionie,
także za pomocą lin), speleologia, nurkowa-
nie, wspinaczka drzewna. Są pasjonatami gór,
sportów wodnych i ekstremalnych wyzwań. 

Wśród siedmiu członków zespołu jest
dwóch policjantów – jeden z BOA KGP, drugi
z  Małopolski. Pięciu odwiedziło Warszawę
20  lutego przed swoją pierwszą wyprawą. 
Gościli w Pałacu Prezydenckim, gdzie przyjął
ich podsekretarz stanu Wojciech Kolarski,
który w  imieniu prezydenta RP Andrzeja

Dudy wręczył im flagę Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Barwy narodowe pojadą z  członkami
ekspedycji do Wenezueli, gdzie celem będzie
wodospad Salto Angel. 

Uczestników projektu przyjął również ko-
mendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk wraz z dyrektorem gabinetu insp.
Sławomirem Litwinem oraz naczelnik Wy-
działu Prezydialnego Gabinetu Komendanta
Głównego Policji mł. insp. Dorotą Pater. 

Wyzwanie zostało rzucone. Ekspedycja wy-
ruszyła 28 lutego do Wenezueli na najwyższy
wodospad świata Salto Angel, który ma 979 m
wysokości. Znajduje się na terenie Parku 
Narodowego Canaima na wyżynie La Gran
Sabana. Wypływa z Płaskowyżu Auyantepui
i  wpada do Rio Churún, dopływu Caroni.
Przez miejscowe plemiona nazywany jest Ke-
repakupai Merú. Jego największy uskok mie-
rzy 807  m. Polska wyprawa ma wrócić do
kraju 17 marca. 

Dziesięć najwyższych wodospadów świata
to: Salto Angel w Wenezueli (979 m), Tugela
w RPA (948 m), Cataratas las Tres Hermanas
w Peru (914 m), Olo’upena w USA na Ha-
wajach (900  m), Catarata Yumbilla w  Peru
(895,5 m), Vinnufossen w Norwegii (860 m),
Balaifossen w Norwegii (850 m), Pu’uka’oku
w USA na Hawajach (840 m), James Bruce
Falls w Kanadzie (840 m) oraz Browne Falls
w Nowej Zelandii (836 m). 

Projekt Slide Challenge został objęty pat-
ronatem medialnym przez National Geogra-
fic Polska. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Marek Krupa 

Sportowe zapowiedzi 
W marcu zaplanowane są następujące imprezy z Harmonogramu wydarzeń spor-

towo-rekreacyjnych i Harmonogramu zawodów policyjnych na rok 2019 objętych
patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji:
– V Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji – koordynowane przez Biuro

Prewencji KGP przy współudziale Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN;
– IV Mistrzostwa Polski Policji w Koszykówce – KWP w Szczecinie, ZW NSZZP woj. zachodnio-

pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;   
– VII Mistrzostwa Policji w  Pływaniu im. podinsp. Małgorzaty Bigos „Lublin 2019” – KWP

w Lublinie, ZW NSZZP woj. lubelskiego;  
– XX Policyjny Bieg Piastów w ramach Festiwalu Narciarstwa Biegowego, w tym 43. Bieg Piastów

– KWP w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie „Bieg Piastów”, Region IPA Jelenia Góra, ZT NSZZP
w Jeleniej Górze;  

– XXI Zawody Strzeleckie ROMKÓW – KWP w Poznaniu, ZW NSZZP woj. wielkopolskiego;  
– Mistrzostwa Polski Policjantów w Tenisie Stołowym – KWP we Wrocławiu, NSZZP woj. dol-

nośląskiego; 
– Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji (zaplanowanych jest sześć startów

z finałem w październiku, opisanym przez organizatorów jako Finał Mistrzostw Polski Policji)
I wyścig w Legionowie – Gabinet KGP, Poland Bike, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA;

– VI Mistrzostwa Polski Policji w Półmaratonie Ślężańskim – KWP i KMP we Wrocławiu, Gmina
i  Miasto Sobótka, Klub Biegacza Sobótka, ZW NSZZP woj. dolnośląskiego, Region IPA 
Wrocław. 

P.Ost.

Slide Challenge, czyli wodospady

Uwaga! 
Zmiana terminu zlotu 

W styczniowym numerze naszego mie-
sięcznika pisaliśmy o turystycznych impre-
zach na 2019 r., odbywających się pod aus-
picjami Komisji Turystyki w  Resorcie
Spraw Wewnętrznych. Właśnie dotarła do
nas informacja o zmianie terminu jednego
z przedsięwzięć. XXXIII Zlot Aktywu Tu-
rystycznego Resortu Spraw Wewnętrznych
odbędzie się nie pod koniec kwietnia, jak
wcześniej planowano, lecz w dniach 8–11
maja. Pozostałe dane pozostają bez zmian.
Miejscem zlotu będzie Brok, a organizato-
rem Koło PTTK „ZER-ki” przy Zakładzie
Emerytalno-Rentowym MSWiA przy
wsparciu Komisji Turystyki. Honorowy pat-
ronat nad imprezą objęła dyrektor Zakładu
Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgo-
rzata Zdrodowska. 

P.Ost. 
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Z imowe miesiące już za nami, dlatego nadszedł najlepszy mo-
ment, aby zaplanować wiosenny i letni wypoczynek. Zachęcamy
do pobytów w obiektach CUL, które przygotowały wiele at-

rakcyjnych ofert. 
Już 20 kwietnia rozpoczynamy czas Wielkanocy, który sprzyja ro-

dzinnemu spędzaniu świąt poza domem. Na gości czeka wiele uroz-
maiconych propozycji, a wszystko dzięki bardzo dobrym lokalizacjom,
w ciekawych miejscach w Polsce. Zapraszamy do odwiedzenia obiek-
tów usytuowanych w górach, które każdemu dadzą zastrzyk dobrej
energii, co, zwłaszcza po zimie, jest bardzo cenne. 

W Szklarskiej Porębie podczas wielkanocnego pobytu goście wezmą
udział we wspólnym malowaniu pisanek, a dla najmłodszych przy-
gotowano konkursy i inne atrakcje. Poza tym będzie można odprężyć
się przy ognisku z kiełbaskami i z regionalnymi napojami. W Zako-
panem z kolei będzie można degustować regionalne potrawy, a mi-
łośnicy wodnych zabaw z pewnością wybiorą się do położonego po
sąsiedzku z ośrodkiem CUL aquaparku. W Bieszczadach, a dokładniej
w Polańczyku, będzie można obcować z piękną naturą podczas spa-
cerów z kĳkami do nordic walking – w Wielką Sobotę przewidziano
dla uczestników trening z instruktorem. 

Z kolei nad morzem zapraszamy do Międzyzdrojów. Dla gości za-
planowano wspólne dekorowanie pisanek, uroczyste śniadanie wiel-
kanocne oraz wieczorny seans filmowy. Spacery po plaży i  widok
pięknego Bałtyku z pewnością pozytywnie na nas wpłyną. 

Polecamy również połączenie świąt ze zwiedzaniem polskich miast.
To dobry moment, ponieważ nie będzie dokuczał nam zgiełk i łatwo
będzie można się przemieszczać, odwiedzając wiele interesujących
miejsc. Swoją ofertę na ten okres przygotowały w Warszawie Hotel
Łazienkowski i hotel Karat oraz Savoy we Wrocławiu. Czekają bardzo
atrakcyjne ceny. 

Zaraz po Świętach Wielkanocnych mamy całkiem długą w  tym
roku majówkę. Wystarczy jeden dzień urlopu i otrzymujemy 5 wol-
nych dni. To kolejny dobry moment na chwilę odpoczynku od co-
dziennych obowiązków. Tu również zapraszamy w góry, nad morze
oraz do zwiedzania dużych miast. W Polańczyku będą zorganizowane
dla gości ogniska, w Zakopanem sobota ze specjalnym menu regio-
nalnej kuchni góralskiej i wstęp do aquaparku, a w Międzyzdrojach
bilet do kina na dowolny seans. Czy nie fajnie byłoby odwiedzić
w tych dniach warszawskie lub wrocławskie zoo? Zachęcamy do po-
bytów również w tych miastach.

Okres przełomu kwietnia i maja to również czas, kiedy są urucha-
miane ośrodki CUL w Dziwnowie i w Ustce. Można wówczas spędzić
np. kilka dni nad morzem za bardzo korzystną cenę. Maj nad morzem
jest bardzo piękny. Zachęcamy 

W tym roku z racji, że Święta Wielkanocne są w drugiej połowie
kwietnia, również Boże Ciało wypada dość późno, bo 20 czerwca.
Dla uczniów jest to również pierwszy dzień wakacji, ponieważ rok
szkolny kończy się nietypowo – w środę – 19 czerwca. W związku
z tym można w miły sposób rozpocząć wakacje i wyjechać na tzw.
weekend czerwcowy, oczywiście w góry, nad morze lub w odwiedziny
do Warszawy czy Wrocławia. 

Zapraszamy na nasz nowy portal noclegiwcenie.pl, o którym pisa-
liśmy w numerze styczniowym „Policji 997”. Znajdują się tam ak-
tualne oferty wszystkich obiektów CUL, dane kontaktowe oraz moż-
liwość rezerwacji on-line. Pamiętajcie również o wakacjach. Już czas,
aby je zaplanować.

DOMINIKA KOPROWSKA
Zespół Marketingu CUL

zdj. Jolanta Bagińska

Świąteczne śniadania, bonusy w postaci masażu, a może ognisko z pieczeniem kiełbasek? Takie atrakcje czekają
w wiosennej ofercie hoteli, obiektów i ośrodków Centrum Usług Logistycznych. 

Poczuj wiosnę i zwiedzaj Polskę
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.KGP..

5.03 – uroczystości w Archidiecezjalnym Sanktua-
rium Katyńskim w Warszawie w 79. rocznicę wyda-
nia przez Sowietów rozkazu wymordowania polskich
jeńców wojennych 
15.03 – uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej
insp. Wiktorowi Ludwikowskiemu oraz spektakl
pt. „Służba” w KWP w Poznaniu
21.03–30.09 – akcja informacyjno-edukacyjna
„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” – BRD KGP
29.03 – uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej
insp. gen. Witorowi Zygmuntowi Sas-Hoszow-
skiemu oraz spektakl pt. „Służba” w KWP w Rze-
szowie
II połowa marca – gala finałowa ogólnopolskiego
konkursu plastyczno-fotograficznego dla dzieci
i młodzieży „Stok nie jest dla bałwanów” 

.KWP w BIAŁYMSTOKU..(woj. podlaskie).

8.03 – kampania prewencyjna nt. handlu ludźmi
Big Red Bus – Wydział Prewencji KWP w Białym-
stoku
20.03 – warsztaty o bezpieczeństwie w ruchu dro-
gowym w ramach Dnia Przedsiębiorczości 
21.03 – inauguracja ogólnopolskich działań profilak-
tycznych „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”
II połowa marca – inauguracja akcji informacyjno-
-edukacyjnej „Dziecięca szkoła bezpieczeństwa” 

.KWP w BYDGOSZCZY.

.(woj. kujawsko-pomorskie).

5.03 – warsztaty dla policjantów ze służby przygo-
towawczej – WKS KWP w Bydgoszczy wraz z peł-
nomocnikiem KWP w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw
Człowieka oraz przedstawicielem Sekcji Psycholo-
gów KWP w Bydgoszczy 
6.03 – spotkanie dla policjantów po kursie podsta-
wowym – kształtowanie właściwych postaw
w  służbie policjanta, organizator – WKS KWP
w Bydgoszczy
20.03 – IX Włocławski Przegląd Spektakli Profilak-
tycznych dla uczniów szkół Włocławka i  powiatu
włocławskiego pod hasłem „Nie bój się cieni. One
świadczą, że gdzieś jest światło”
27.03 – zawody strzeleckie o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – Wydział Kadr
i Szkolenia KWP w Bydgoszczy 

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).

7.03 – ślubowanie nowo przyjętych policjantów 

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).

1.03 – akcja „SpoKREWnieni ze Służbą”
13.03 – ślubowanie nowo przyjętych policjantów do
służby

18–22.03 – działania prewencyjne pn. Dzień Waga-
rowicza
21.03 – Turniej Koszykówki o Puchar Przechodni 
Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie 
27.03 – gala lubuskich policjantów sportowców
pn. „Sport w Policji – dawniej i dziś”
marzec – projekt profilaktyczny „Seniora nie oszu-
kasz”

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).

1.03 – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Narciar-
stwie – Zwardoń
8.03 – uroczystości  z okazji Dnia Kobiet
14.03 – konferencja inaugurująca cykl konferencji
regionalnych ,,Cyberprzestępczość. Współczesne
zagrożenia" – KWP w Katowicach i Regionalny Ośro-
dek Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach
marzec – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Piłce
Koszykowej
marzec – X Memoriał im. podkom. Tadeusza Barto-
sika w Piłce Siatkowej

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).

4.03 – dzień otwarty dla klas mundurowych w KPP
w Końskich pod hasłem ,,100-lecie powstania Policji
Państwowej”
5.03 – nadanie Certyfikatów Bezpieczeństwa
dla szkół z woj. świętokrzyskiego, które wdrożyły 
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program „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”,
SP w Mąchocicach Scholasterii
21.03 – inauguracja kampanii KGP pn. „Na Drodze
– Patrz i Słuchaj”
22.03 – nadanie Certyfikatów Bezpieczeństwa dla
szkół z woj. świętokrzyskiego, które wdrożyły pro-
gram „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” –
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ję-
drzejowie
marzec – uroczystość sadzenia 100 szlachetnych
dębów z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiej Policji

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).

1.03 – inauguracja honorowego oddawania krwi
w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”
– krwiobus przy KWP w Krakowie
30.03 – Halowy Turniej Piłki Nożnej dla policjantów
garnizonu małopolskiego o puchar Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w  Krakowie, Hala KS Brono-
wianka
połowa marca – ślubowanie nowo przyjętych poli-
cjantów

.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).

4.03 – spotkanie promujące zawód policjanta wśród
studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
15.03 – udział w Targach Pracy w Centrum Targo-
wym Targów Lublin S.A. 
marzec – uroczyste ślubowanie nowo przyjętych po-
licjantów

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).

4.03 – konferencja CBRD na Stadionie Narodowym;
organizatorzy – BRD i KWP w Łodzi
14.03 – ślubowanie nowo przyjętych policjantów,
OPP w Łodzi
18.03 – zbiórka krwi z udziałem komendanta woje-
wódzkiego Policji w Łodzi oraz zaproszonych gości
– KWP w Łodzi

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).

1.03 – Wojewódzka Olimpiada OC Bezpieczeństwo
w RD

16.03 – działania profilaktyczne z zakresu RD, pro-
mowanie elementów odblaskowych

.KWP w OPOLU.(woj. opolskie).

20–21.03 – wojewódzkie działania prewencyjne
„Pierwszy dzień wiosny” 
I połowa marca – ślubowanie nowo przyjętych po-
licjantów, sala  konferencyjna KWP w Opolu
II połowa marca – ogłoszenie wojewódzkiego kon-
kursu plastycznego pod hasłem „Bezpieczny przed-
szkolak” – Wydział Prewencji KWP w Opolu

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).

4.03 – wręczenie odznak „Kryształowa Gwiazda”,
sala Czerwona Pałacu Działyńskich, Stary Rynek
w Poznaniu
15.03 – apel z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej
patrona policjantów województwa wielkopolskiego
insp. Wiktora Ludwikowskiego 
21.03 – otwarcie po remoncie i  rozbudowie Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pleszewie 

.KWP w RZESZOWIE.

.(woj. podkarpackie).

7.03 – „Realizacja procedury Niebieskiej Karty” –
szkolenie dla studentów WSPiA w Rzeszowie 
14.03 – warsztaty dla seniorów – Stowarzyszenie
„Dla Równości” 
27.03 – „Cyberzagrożenia i  mowa nienawiści” –
konferencja w PWSTE w Jarosławiu
29.03 – odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi
podkarpackiej policji Wiktorowi Zygmuntowi Sas-
-Hoszowskiemu oraz spektakl pt. „Służba”, teatr
„Maska” w Rzeszowie
druga połowa marca – otwarcie sezonu motocyklo-
wego 2019 r., Dukla

.KWP w SZCZECINIE.

.(woj. zachodniopomorskie).

1.03 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– KWP w Szczecinie oraz Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Szczecinie – złożenie kwiatów pod tab-
licą upamiętniającą żołnierzy podziemia
20–21.03 – konferencja „Korelacja identyfikacji
i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycz-

Marzec 2019
nych i przestępczych w obszarze badań genetycz-
nych i informatycznych”, Świnoujście
29.03 – profilaktyczny Teatr Lalek – przedsięwzię-
cie polskiej i  niemieckiej policji składające się
z dwóch przedstawień o bezpieczeństwie na dro-
dze, Świnoujście

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).

marzec – podsumowanie konkursu pn. „Nie rozma-
wiaj z nieznajomym” dla uczniów szkół podstawo-
wych miasta i powiatu wrocławskiego
marzec – „Potrafię – reaguję” warsztaty z samoob-
rony dla wrocławskich kobiet
marzec – „Seniorze nie daj się oszukać“, cykl spot-
kań z mieszkańcami, KPP w Górze 
marzec – „Pierwszy dzień wiosny z  Policją” –
spotkania z dziećmi i młodzieżą, KPP w Środzie
Śląskiej
marzec – „Bezpieczeństwo seniorów w  prze-
strzeni publicznej” – cykl spotkań z  seniorami,
KPP w Złotoryi
marzec – edukacja dzieci i młodzieży przez oław-
skich policjantów w ramach programu „Bezpieczny
Dolnoślązak”, KPP w Oławie

.KSP.

8.03 – koncert z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet
I połowa marca – ślubowanie nowo przyjętych 
policjantów
II połowa marca – finał konkursu plastycznego
pn. POLICJANT I JA 

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.

29.03 – akcja honorowego oddawania krwi

.SZKOŁA POLICJI w KATOWICACH.

4–8.03 – seminarium Taktyka i Techniki Interwencji

.SZKOŁA POLICJI w PILE.

8.03 – spotkanie z okazji Dnia Kobiet
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